
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі 
Українки

Освітня програма 49561 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 44

Повна назва ЗВО Волинський національний університет імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код ЗВО 02125102

ПІБ керівника ЗВО Цьось Анатолій Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

vnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/44

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 49561

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра обліку і оподаткування

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

Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, (корпус G)
43025, Україна, Волинська область, місто Луцьк,  вул. Потапова, 9 (корпус 
С)

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 8752

ПІБ гаранта ОП Кулинич Мирослава Богданівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Kulinych.Muroslava@vnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(066)-960-53-61

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка здобувачів освіти (ЗО) спеціальності 071 Облік і оподаткування другого (магістерського) рівня у 
Волинському національному університеті імені Лесі Українки (ВНУ імені Лесі Українки) провадиться відповідно до 
ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за напрямом Бухгалтерський облік і аудит, наданої рішенням 
Міжгалузевої акредитаційної комісії (протокол №10 від 24.03.1994 р.).
Освітню діяльність (ОД) підготовки спеціаліста за спеціальністю Облік і аудит було ліцензовано 11.03.1998 р. 
(Ліцензія ВДУ імені Лесі Українки  №039133 серія ВПД-ІУ).
Підготовка магістра за спеціальністю Облік і аудит провадиться з 14.04.2003 р. (Ліцензія ВДУ імені Лесі Українки  
№429332 серія АА). У 2020 навчальному році вперше акредитовано ОП Облік і аудит за другим (магістерським) 
рівнем спеціальності 071 Облік і оподаткування (сертифікат про акредитацію  ОП, УД №03013356, 04.11.2020 р.).
ОП Облік і оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування другого (магістерського) рівня започаткована 
2021 року. Освітня програма за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ВНУ імені Лесі Українки за 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування розроблена у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» 
колективом кафедри обліку і оподаткування у співпраці з представниками бізнесу та здобувачами вищої освіти. 
Термін навчання ОП на другому (магістерському) рівні – 1 рік 4 місяці. При розробці ОП Облік і оподаткування 
врахований Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 07 Управління та 
адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування (наказ МОН України №958 від 10.07.2019 р.), попередній 
досвід підготовки магістрів за ОП, пропозиції роботодавців, ЗО, випускників, академічної спільноти та інших. 
Програма погоджена вченою радою факультету економіки та управління (протокол №10 від 25.05.2021 р.) та 
затверджена Вченою радою ВНУ імені Лесі Українки (протокол №7 від 29.06.2021 р.). https://bit.ly/3qRfedD.
Випускова кафедра обліку і оподаткування створена як кафедра обліку і аудиту 23.02.1998 р. (Луцький педагогічний 
інститут імені Лесі Українки, одержав статус Волинського державного університету імені Лесі Українки, з 2012 року 
– Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, а відповідно до наказу №1057 МОН України 
від 17.08.2020 року СНУ імені Лесі Українки перейменовано у ВНУ імені Лесі Українки). У 2020 році кафедра обліку 
і аудиту перейменована на кафедру обліку і оподаткування в складі факультету економіки та управління (ФЕУ) і на 
сьогодні готує ЗО за трьома рівнями вищої освіти – бакалавра,  магістра та доктора філософії за спеціальністю 071 
Облік і оподаткування. Аспірантура зі спеціальності 071 Облік і оподаткування (ОНП Облік і оподаткування) 
відкрита у 2022 р. Основними напрямами роботи кафедри обліку і оподаткування є підготовка фахівців та 
професіоналів з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту та оподаткування для потреб підприємств, організацій і 
установ різних форм власності, аудиторських фірм, владних структур. 
ОП Облік і оподаткування розроблена з метою підготовки випускників до роботи в реальному середовищі 
майбутньої професійної діяльності та отримання ними освітньої кваліфікації магістра обліку і оподаткування. 
 
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 2022 - 2023 13 13 0 0 0

2 курс 2021 - 2022 29 17 12 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 445 Облік і аудит
2472 Облік і оподаткування

другий (магістерський) рівень 1272 Оподаткування
1323 Облік і аудит
49561 Облік і оподаткування

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 48521 Облік і аудит
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рівень 56169 Облік і оподаткування

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 99601 21133

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

99601 21133

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 2040 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 Облік і оподаткування 
Магістр обліку і 

оподаткування.pdf

J+HJ1E9Zy3DxG/C5F3VxetFXV5r87qKDn4p4QNfnb+g=

Навчальний план за ОП Навчальний план магістра 2021 
денна.pdf

yVA56DXr8aay8XvkXrqwHz9BEnRWTq87O8HaQ53SM
7I=

Навчальний план за ОП Навчальний план магістра 2021 
заочна.pdf

ZKIdC1AYHSQbvzmuWVCpRCdHMarrW7TQOBrxNjUv
Uk4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії.pdf 5h7ImAEjRRO7op+Jxrw+T3ihty18x0AqV9Mf30VthYY=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП є підготовка професіоналів, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.
З метою підготовки до роботи в реальному середовищі майбутньої професійної діяльності та отримання 
випускниками освітньої кваліфікації магістра обліку і оподаткування програма забезпечує підготовку 
професіоналів, здатних сформувати професійну та наукову кар’єру на підприємствах і установах прикордонного 
регіону.
Особливість реалізації ОП полягає в тому, що:
- ОП спрямована на поглиблене вивчення досягнень світової науки, міжнародної та вітчизняної практики обліку та 
оподаткування, культури та професійної етики;
- ОП зосереджена на досягненнях сучасної методології досліджень для вивчення соціально-економічних явищ, 
процесів, проблем під час розроблення концепції та стратегії обліку, оподаткування;
- ОП передбачає набуття компетентностей щодо обліково-аналітичних процедур в системі управління, обліково-
аналітичного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, що є учасниками міжнародного економічного 
простору, формування звітності відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів.
Унікальністю ОП у ВНУ імені Лесі України є урахування високої ймовірності подальшого працевлаштування 
здобувачів освіти на українсько-польських, -словацьких, -німецьких, -угорських та інших підприємствах Волині і в 
установах, а також вітчизняних підприємствах, що здійснюють міжнародні операції.

 

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

Цілі ОП Облік і оподаткування відповідають місії та Стратегії розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020-2024 роки, 
(https://bit.ly/3QRKsvU), Програмі реалізації Стратегії розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020-2024 роки 
(https://bit.ly/3QTVgKh) в частині:
- адаптації при підготовці професіоналів з обліку і оподаткування до актуальних потреб регіону і гнучких вимог 
ринку праці;
- залучення потенційних працедавців до проєктування й оцінювання результатів навчання ЗО з обліку і 
оподаткування;
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- формування високоосвіченої, національно свідомої, чесної, небайдужої, творчої особистості – професіонала з 
обліку і оподаткування, що здатний незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та 
справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства з активною громадянською позицією. 
ВНУ імені Лесі Українки є сучасним університетом зі статусом національного, конкурентноздатний на 
міжнародному рівні в межах свого профілю, з науковими школами (https://bit.ly/3AueAZi), статусом лідера в 
онлайн-навчанні та використанні інформаційних технологій у навчальному процесі (https://bit.ly/3QtYSms). Освітня 
діяльність університету характеризується сталими традиціями та актуальними, унікальними, інноваційними 
дослідницькими, професійними, навчальними програмами. Університет тісно співпрацює з роботодавцями з метою 
формування у здобувачів навичок, необхідних на ринку праці в різних сферах суспільно-політичного та 
економічного життя.

 

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

Під час формулювання цілей та ПРН ОП були враховані інтереси та пропозиції зацікавлених сторін. ЗО, випускники 
програми є членами вченої ради ФЕУ (Іванків О.), членами робочої групи з формування ОП (Герасимчук Х., 
Лопанчук Ю.) (https://bit.ly/3QFpIr6). Свої побажання та пропозиції вони висловлювали у процесі громадського 
обговорення ОП. Враховані рекомендації ЗО щодо поглиблення знань у сфері оподаткування: ОП була посилена 
ОК5, ОК9, що забезпечило формування ПРН08  (https://bit.ly/3DeVBUd). Зміст ОК4, ОК7, ОК8, ОК11 розширено в 
частині оподаткування. Також, на засіданні стейкхолдерів ФЕУ (https://bit.ly/3QLS7ft) випускниця ОП Облік і аудит, 
керівник ТзОВ Консалтинг Центр Іванків О. висловила побажання щодо дотримання етичних норм у професійній 
діяльності бухгалтера, аудитора та податківця, це зумовило впровадження ОК4 і забезпечило формування ПРН13. 
Головний бухгалтер ТОВ Яровиця Бляхарчук М., випускниця магістратури (2009 р.), запропонувала у традиційну 
назву і змістовне наповнення ОК7 внести зміни, доповнивши ОК контролем, аналізом і оподаткуванням. Це 
дозволить досягнути компетентностей СК02, СК03, СК08, СК10, визначених Стандартом. ЗО Кобильчук М. 
підтримала необхідність формування навичок ділової комунікації іноземною мовою майбутнього професіонала з 
обліку і оподаткування, що прозвучало при обговоренні ОП випускниками-магістрами (https://bit.ly/3dvmtVt), 
результататом стало впровадження ОК2, що забезпечило формування ПРН03. 

- роботодавці

Роботодавці беруть активну участь у формуванні ОП, висловлюють пропозиції на зустрічах зі стейкхолдерам, а 
також долучаються до громадського обговорення ОП. Зокрема Мачулка О., заступник директора  ТОВ ЛРЗ Мотор з 
фінансово-економічних питань є членом робочої групи із розробки ОП (https://bit.ly/3QFpIr6), висловила 
побажання щодо включення до ОП ОК9 для формування ПРН17 і забезпечення СК09 (https://bit.ly/3U1GAuN). 
Також Мачулка О. акцентувала увагу на ОК11, оскільки проєктна діяльність сьогодні є дієвим і ефективним 
інструментом для проєктування облікового забезпечення підприємств і формує у ЗО ПРН19.
За рецензіями роботодавців (https://bit.ly/3TsTS38) усі дисципліни, зазначені в ОП, розкривають компетентності, 
зазначені в ній. Також було відмічено головним бухгалтером ТОВ Яровиця Бляхарчук М., що позитивним є 
вивчення бухгалтерського обліку для забезпечення інформаційних потреб менеджменту (ОК6) та обліково-
аналітичного забезпечення інших функцій управління у стратегічній перспективі (ОК12), за забезпечать 
формування ПРН05 (https://bit.ly/3U1GAuN).
Цілі й результати ОП уточнювалися під час зустрічей із Ляшук А., фінансовим директором БК Інвестор, яка 
підтримала зміну назви ОК1, що окреслює межі проведення наукових досліджень з обліку і оподаткування і 
сприятиме формуванню ПРН15 (https://bit.ly/3QLS7ft).

- академічна спільнота

У розробці та оновленні ОП брала активну участь академічна спільнота. Через онлайн-анкетування, була внесена 
пропозиція замінити назву ОК Методологія й організація наукових досліджень інтелектуальної власності на 
Методологія наукових досліджень з обліку і оподаткуванні. 
Д.е.н., професор, академік НААН Жук В. для посилення наукової складової ОП та досягнення ЗК04 та СК10 висловив 
пропозицію запровадження ОК Методологія наукових досліджень з обліку і оподаткування 
(https://bit.ly/3QuKUAH). Д.е.н., професор ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана Бондар М. рекомендував виокремити 
ОК, яка б дозволила ЗО працювати в міжнародному контексті. (https://bit.ly/3wcHz0Z) Д.е.н., професор НУБІП 
Лазаришина І. рекомендувала розширити ОК Організація обліку і контролю і доповнити її назву, а, відповідно, і 
змістовне наповнення наступним чином: Організація обліку, контролю, аналізу та оподаткування 
(https://bit.ly/3pn47Iz).
Обговорення удосконалення ОК ОП та освітнього процесу відбувалося під час засідань стейкхолдерів, гарантів ОП у 
рамках розширеного засідання підкомісії з обліку і оподаткування науково-методичної комісії з бізнесу, управління 
та права (https://bit.ly/3dBD0GW) та у рамках спільного міжкафедрального семінару Організація та забезпечення 
освітнього простору ЗВО спеціальності 071 Облік і оподаткування для підвищення якості отриманих компетенцій з 
освітянами ДВНЗ Ужгородський національний університет. (https://bit.ly/3PuoiyW).

- інші стейкхолдери

Регулярний моніторинг вимог до професійної компетентності майбутніх професіоналів з обліку і оподаткування 
здійснювався під час зустрічей з керівниками підприємств міста й області, органів місцевого самоврядування, 
державної служби зайнятості Волинської області, владних структур.
У результаті в рецензії ОП, наданій Ткачуком А., в.о. начальника управління економічного розвитку та торгівлі 
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Волинської ОДА, запропоновано розширити спектр програмного забезпечення, що пропонується для вивчення в ОК 
3, з метою удосконалення навичок у контексті розвитку цифрової економіки (https://bit.ly/3C8vAp2).
На думку стейкхолдерів, сьогоднішні реалії спонукають науково-освітню спільноту до пошуку шляхів удосконалення 
ОП для підготовки ЗО. Позитивним є прагнення збалансувати дисципліни, які формують спеціальність; акцент на 
підвищення практичної складової; розширення компетентності за рахунок поглибленого вивчення ділової іноземної 
мови для провадження ділових комунікацій іноземною мовою, як наслідок впровадження ОК2 
(https://bit.ly/3wlmRfv). Однак зазначається, що недостатньо уваги приділено аналітичним дисциплінам, зокрема з 
економетричного моделювання, фінансового і проєктного аналізу. Таке зауваження стейкхолдерів було враховано 
під час формування каталогу вибіркових дисциплін. 
Під час формування цілей ОП та ПРН враховано пропозиції усіх груп зацікавлених сторін відповідно до Стратегії 
розвитку ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3QtKo5L) та Статуту університету (https://bit.ly/3AufCVa).

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

Професіонали з обліку і оподаткування входять до 50 найбільш затребуваних професій в Україні станом на 
01.07.2021 р. за рейтингом Інституту професійних кваліфікацій. Цілі та ПРН за ОП реалізуються через комплексний 
підхід підготовки магістрів обліку і оподаткування. ПРН01, ПРН02, ПРН03 сприяють комплексному баченню 
проблем економіки та управління господарюючими суб’єктами. ПРН05, ПРН06, ПРН08, ПРН12 покликані сприяти 
опануванню інноваційних технологій та забезпеченню інформаційних потреб при наданні облікової інформації та 
оптимальної системи оподаткування господарюючих суб’єктів. ПРН10, ПРН17 сприяють оцінці фінансових і 
нефінасових даних у формуванні інформації з подальшим обґрунтуванням висновків для консультування власників 
у сфері обліку і оподаткування. На ринку праці Волинської області професія бухгалтера входить в топ-10 вакансій, 
що найбільше потребуються. У 2021 році було 636 пропозицій щодо працевлаштування бухгалтерів, на сьогодні, 
навіть у період війни, є постійна потреба у бухгалтерах, не рахуючи суміжних професій. Випускники спеціальності 
можуть бути працевлаштовані у будь-які фіскальні органи, органи влади ОТГ. Крім того, саме бухгалтер зможе 
найбільш ефективно керувати власним бізнесом, правильно управляючи вільними обіговими коштами та 
фінансовими потоками. Ринок праці професіоналів зі спеціальності розширився за рахунок нових пропозицій 
робочих місць релокованих підприємств.

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

Під час формулювання цілей та ПРН в ОП було враховано регіональний аспект. Зокрема, Стратегія розвитку 
Волинської області до 2027 року (https://bit.ly/3QJVfZ2) передбачає формування інформаційного забезпечення, яке 
б своєчасно і зрозуміло доносило до зацікавлених підприємців зміни у процедурах та порядку реєстрації, 
оподаткуванні, отриманні дозволів та ліцензій, користуванні майном. У зв’язку з цим ОК9 сприятиме підготовці 
професіоналів, які здійснюватимуть таке забезпечення і будуть затребувані в регіоні. 
Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку, залучаючи інвестиції у пріоритетні сфери розвитку 
(https://bit.ly/3Qxybgu), це зумовило включення до ОП ОК12 з метою якісної підготовки здобувачів освіти за 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування та покращення рівня кваліфікації майбутніх підприємців: зокрема 
формування навичок бізнес-планування, маркетингу, менеджменту та вирішення проблем підбору кваліфікованого 
персоналу. 
Важливим для економіки Волинської області є підвищення конкурентоздатності вітчизняних виробників на 
європейському ринку, покращення якості продукції до європейських стандартів та, відповідно, збільшення обсягів 
експорту і зменшення імпортозалежності, зокрема по товарах. Враховуючи цей фактор, ЗО вивчають ОК8.
Для реалізації стратегічних цілей розвитку Волинської області розробляються програми і проєкти з визначеними 
засобами реалізації, відповідністю часовим рамкам впровадження (https://bit.ly/3A0JN4E). З огляду на це 
передбачене вивчення ЗО ОК11.

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

У 2021 році ОП другого (магістерського) рівня ЗВО за спеціальністю 071 Облік і оподаткування була розроблена з 
урахуванням Стандарту ВО за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (наказ МОН України № 958 від 10.07.2019 
р.).
Досвід аналогічних вітчизняних програм з підготовки ЗО другого (магістерського) рівня ВО було враховано під час 
формулювання цілей та ПРН за ОП. Зокрема, розглянувши ОП за аналогічною спеціальністю Українського 
державного університету залізничного транспорту, було введено ОК5. ОК8 впроваджено в ОП у результаті вивчення 
досвіду Західноукраїнського національного університету, зокрема дисципліна є симбіозом ОК Облік і оподаткування 
діяльності міжнародних компаній та Облік зовнішньоекономічних операцій ОП Міжнародний облік. 
Моніторинг ОП підготовки магістра НУ Одеська політехніка засвідчив про наявність ОК9 та ОК Організація і 
методика контролю і аудиту. ОК Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, ОК Організація бухгалтерського 
обліку, ОК Організація і методика аудиту, ОК Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами є 
складовими ОП Львівського торговельно-економічного університету.
У результаті вивчення досвіду іноземних програм, проведення спільних семінарів, стажування гаранта ОП в 
Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) (https://bit.ly/3we1YTl, https://bit.ly/3bYe0cz) відбулися 
зміни у змістовному наповненні ОП компонентами ОК10, посилено також цикл загальних дисциплін ОК5, зокрема 
фіскальна складова.
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Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

ОП Облік і оподаткування повністю відповідає Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 071 Облік і 
оподаткування (наказ МОН України № 958 від 10.07.2019 р.). Зокрема, предметна область включає:
-об’єкти професійної діяльності випускників: організаційна, управлінська, економічна, контрольно-аналітична, 
консультаційна, експертна діяльність суб'єктів господарювання та установ державного сектору у сфері обліку, аудиту 
та оподаткування;
-цілі навчання: підготовка професіоналів, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 
-теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування;
 -методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи досліджень закономірностей 
функціонування сучасної економіки на макро- і мікрорівні, економіко-математичні методи для вирішення 
економічних проблем і завдань управління, а також інноваційні методи, методики, технології організації обліку, 
контролю, аудиту, аналізу та оподаткування; 
-інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і технології, спеціалізоване програмне забезпечення, 
методичний інструментарій для організації та моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а 
також для збирання і аналізу даних.  
Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття другого (магістерського) ступеня вищої освіти, – 90 кредитів. Перелік 
компетентностей випускника, нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, форма атестації, вимоги до 
наявної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, тобто усі складові ОП ідентичні Стандарту вищої 
освіти. Усі компетентності та результати навчання Стандарту вищої освіти включені до ОП. Досягнення їх 
забезпечується через вивчення обов’язкових компонент ОП. Відповідність обов’язкових ОК компетентностям 
забезпечує Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей. Відповідність 
обов’язкових компонент загальним і спеціальним компетентностям демонструє Матриця відповідності загальних і 
спеціальних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми.

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?

ОП підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 
розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 
958. Тому компетентності та результати навчання були передусім сформульовані відповідно до Стандарту вищої 
освіти зі спеціальності 071 Облік і оподаткування з урахуванням пропозицій стейкхолдерів. Програмні результати 
навчання (ПРН), сформульовані в ОП, співвідносяться з ПР Стандарту вищої освіти. ПРН відповідають вимогам 7 
рівня Національної рамки кваліфікацій для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і 
оподаткування та другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. Для 
досягнення результатів навчання відповідно в ОП Облік і оподаткування внесено навчальні дисципліни 
професійного спрямування, які формують необхідні спеціальні (фахові) компетентності здобувачів вищої освіти.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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

66

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

24

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

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 071 Облік і оподаткування, а саме : 
Об’єкт вивчення: організаційна, управлінська, економічна, контрольно-аналітична, консультаційна, експертна 
діяльність суб'єктів господарювання та установ державного сектору у сфері обліку, аудиту та оподаткування.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Теоретичний зміст предметної області ОП досягається вивченням ОК1, ОК4, ОК5, ОК6 і передбачає: удосконалення 
теоретичного осмислення сутнісних характеристик у контекстах обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 
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методичних рекомендацій щодо формування обліково-аналітичного забезпечення прийняття ефективних 
управлінських рішень суб’єктами господарювання; 
удосконалення навичок наукових досліджень у сфері обліково-аналітичних та економічних відносин і застосування 
їх у своїй професійній діяльності.
Практична складова досягається через вивчення ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК12, які спрямовані на поглиблення 
професійних компетентностей ЗО, поглиблене вивчення останніх змін у сфері обліку і оподаткування, зокрема в 
контексті міжнародної співпраці суб’єктів господарювання, проблематики розроблення концепції та стратегії обліку 
та оподаткування з метою досягнення стратегічних управлінських цілей, удосконалення методик формування 
звітності відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів та обліково-аналітичної інформації в системі 
управління, засвоєння міжнародних та національних концепцій обліку та оподаткування у напрямку контрольно-
аналітичної, консультаційної та експертної діяльності суб'єктів господарювання.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи досліджень закономірностей функціонування 
сучасної економіки на макро- і мікрорівні, економіко-математичні методи для вирішення економічних проблем і 
завдань управління, а також інноваційні методи, методики, технології організації обліку, контролю, аудиту, аналізу 
та оподаткування (https://bit.ly/3SW22Rq).
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і технології, середовище для дистанційного навчання – 
Moodle, Google Class, Meet, Zoom, Оffice 365 Teams, Cisco Webex; спеціалізоване програмне забезпечення MS 
Windows, MS Office, Microsoft Excel, Microsoft Power BI; професійні програми для автоматизації обліку і 
оподаткування; методичний інструментарій для організації та моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування, а також для збирання і аналізу даних.

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

Забезпечення можливості формування ІОТ ЗО здійснюється через процедури: вільний вибір вибіркових компонент; 
вибір підприємства бази практики з каталогу https://bit.ly/3ccQjgQ; вибір теми кваліфікаційної роботи з 
врахуванням зацікавленості ЗО; вибір керівника практики та кваліфікаційної роботи; елементи дуальної освіти; 
можливість перезарахування результатів формальної, неформальної, інформальної освіти, отриманих у результаті 
участі у програмах внутрішньої мобільності за побажанням ЗО; обрання мови (англійська, німецька, французька) в 
ОК Ділова комунікація іноземною мовою. 
Вільний вибір освітньої траєкторії ЗО регламентується такими документами університету:
Положенням про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях 
https://bit.ly/3D7tM00
Положенням про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів https://bit.ly/3PsLLQT 
Положенням про проведення практики ЗО ВНУ імені Лесі Українки https://bit.ly/3KYMrwO
Положенням про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти) https://bit.ly/3DaGyuA
Положенням про підготовку ЗО у ВНУ імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття 
освіти https://bit.ly/3AYFWFT
Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 
https://bit.ly/3BrTQle
Положенням про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній 
освіті у ВНУ імені Лесі Українки https://bit.ly/3D9w4vs.

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

На вибіркову частину ОП припадає 24 кредити ЄКТС (26,7% від загального обсягу кредитів), що відповідає 
нормативам ЗВО, з урахуванням вимог ОП щодо вивчення її обов’язкових компонент.
Завданнями варіативного складника ОП є такі: ознайомлення здобувачів освіти з сучасним рівнем наукових 
досліджень професійного спрямування; поглиблення професійної підготовки з врахуванням особливостей ОП; 
здобуття додаткових результатів навчання в межах формування загальних та/або фахових компетентностей й 
соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям програми. Інформування здобувачів вищої освіти 
про вибіркові дисципліни та їх зміст відбувається через створення Каталогу вибіркових дисциплін, який навчальний 
відділ оприлюднює на сайті ЗВО до 1 липня – для студентів магістратури.
 Вибір здобувачем  вибіркової освітньої компоненти здійснюється в особистому кабінеті здобувача через електронну 
систему університету ПС-Журнал успішності-Web, яка синхронізована з Каталогом вибіркових дисциплін. Каталог 
щороку переглядається та оновлюється. У першому навчальному році вибір організовується упродовж перших двох 
тижнів навчання.
Студенти І курсу реалізовують своє право вибору навчальних дисциплін на наступний рік на початку весняного 
семестру, зазвичай у лютому–березні (на 3-й семестр), який передує навчальному року, в якому передбачене їх 
вивчення. 
Перелік вибіркових дисциплін (каталог) за ОП, їх описи та силабуси оприлюднено на сайті університету та на 
сторінці кафедри – https://bit.ly/3T4CdPc, презентації вибіркових дисциплін розміщено на  сайті кафедри 
(https://bit.ly/3w94RVs). 
З метою осмисленого вибору вибіркових компонент ЗО кафедрою обліку і оподаткування проводиться Тиждень 
формування індивідуальної освітньої траєкторії магістра, протягом якого здійснюється відео-презентація дисциплін 
для потенційних абітурієнтів ОП освітнього ступеня магістр https://bit.ly/3C8uXMh.
Регулярно, згідно із графіком (https://bit.ly/3c2QH1o), здійснюється моніторинг задоволеності результатами 
вивчення та ставлення здобувачів до актуальності такої вибіркової навчальної дисципліни (https://bit.ly/3wkjuoU). У 
результаті обговорення підсумків опитування вносяться зміни у Каталог вибіркових навчальних дисциплін, звіти 
виставляються на вебсторінці кафедри (https://bit.ly/3RFEZcH).
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Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка за ОП регулюється Положенням про проведення практики ЗО ВНУ імені Лесі Українки 
https://bit.ly/3RN0Nmf, зокрема зазначається принцип безперервності і послідовності її проведення при одержанні 
практичних навичок та фахових компетенцій відповідно до другого (магістерського) рівня.
ОП за спеціальністю 071 Облік і оподаткування передбачає практики у кожному семестрі. Упродовж 1-го семестру 
передбачено навчально-наукову практику з обліку і оподаткування з написанням кваліфікаційної роботи. Базою 
практики є навчально-наукова лабораторія кафедри обліку і оподаткування Consulting lab. Її завданням є 
ознайомлення студентів зі специфікою наукових досліджень у напрямку обліку та оподаткування з метою набуття 
умінь наукового дослідження. 
У другому семестрі передбачено проходження ЗО виробничої практики з організації обліку, контролю, аналізу та 
оподаткування з написанням кваліфікаційної роботи (3 тижні). 
Упродовж третього семестру ОП передбачено переддипломну практику з написанням кваліфікаційної роботи. Базу 
практики ЗО обирають з каталогу підприємств, з якими укладено двосторонні довгострокові угоди 
(https://bit.ly/3STwhZl). ЗО мають можливість удосконалити отримані компетенції впродовж навчання щодо 
систематизування обліково-аналітичних даних з метою аналізу зовнішнього (національний та міжнародний рівень) 
та внутрішнього середовища підприємства задля прийняття управлінських рішень. Підтвердженням цього є 
відповідні Акти про впровадження результатів наукових досліджень, що докладаються до кваліфікаційних робіт.

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

ОП сприяє набуттю соціальних навичок (soft skills), необхідних у практичній діяльності. 
ОП передбачено формування таких загальних компетентностей, що сприяють набуттю soft skills: ЗК05, ЗК08, ЗК09, 
ЗК10. Це відбувається завдяки засвоєнню таких компонент, як ОК1, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9, ОК11, ОК12. 
У силабусах зазначених ОК зроблено акцент на роботу в напрямку розвитку навичок роботи в команді, менеджменту 
проєкту та вміння презентувати проєкт, креативного мислення на ОК, що викладаються у вигляді тренінг-курсу 
(ОК12), ораторських здібностей та комунікативних навичок (ОК9 та ОК14).
Уміння тримати себе перед аудиторією, спілкуватися з професіоналами і непрофесіоналами, поняття з тайм-
менеджменту, управління емоціями здобувачі отримують під час спілкування з стейкхолдерами, а також під час 
заходів навчально-наукової лабораторії Consulting lab, що діє на основі Положення про навчально-наукову 
лабораторію (https://bit.ly/3wa0iu9, https://bit.ly/3pnIfwG). Вміння володіти аудиторією під час здійснення 
консалтингу у сфері обліку, аналізу, аудиту, оподаткування є особливо затребуваними та необхідними сьогодні.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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

Обсяг освітніх компонентів ОП становить 90 кредитів ЄКТС і повністю відповідає фактичному навантаженню для 
ЗО. У НП ОП у загальному обсязі підготовки магістрів теоретичне навчання становить 86,67 % (з яких лекції – 19,8 
%, практичні – 25,6 %, самостійна робота – 54, 6%), 10 % – практики, 3,33 % - підсумкова атестація у формі захисту 
кваліфікаційної роботи магістра.
Аудиторне тижневе навантаження та обсяг самостійної роботи ЗО на денній формі навчання регламентується 
Порядком формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським), 
другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, освітньо-творчим) рівнями вищої освіти денної (очної) та 
заочної форм навчання у ВНУ імені Лесі Українки https://bit.ly/3SOYv7o  і становить 16–18 год. Загальне аудиторне 
навантаження на ОП становить 31,33 % (що менше 34 %). Цикли загальної та професійної підготовки становлять 66 
кредитів ЄКТС обов’язкових компонент, 24 кредити ЄКТС – вибіркова складова, 846 аудиторних годин, 180 год. 
консультацій та 1674 години самостійної роботи.
Самостійна робота реалізується в позааудиторний час, не фіксується розкладом, але відбувається під контролем 
викладача згідно методичних рекомендацій до окремих ОК https://bit.ly/3AuDb01. На кафедрі затверджується 
графік консультацій НПП. 
Наприкінці навчального року проводиться опитування ЗО щодо рівня їхньої задоволеності обсягом самостійної 
роботи https://bit.ly/3cf9ab9. Результати опитування обговорюються на засіданні кафедри.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти на ОП провадиться з елементами дуальної освіти і здійснюється на основі 
Положення про підготовку ЗО у ВНУ імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття 
освіти https://bit.ly/3AYFWFT. Якщо здобувач виявив бажання долучитись до такої форми навчання, укладається 
тристороння угода між ним, університетом та підприємством. Задля забезпечення цілей ОП університетом укладено 
більше 10 угод та меморандумів про співпрацю. Перевага надається підприємствам, діяльність яких містить у тому 
числі й міжнародний аспект, що відповідає цілям ОП (https://bit.ly/3dIWERA). Окремого графіка навчального 
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процесу при цьому немає. Здобувачі перебувають на підприємстві у позааудиторний час. Згідно рішення засідання 
кафедри результати дуальної освіти можуть перезараховуватися, як результати практик згідно із навчальним 
планом. На сьогодні з елементами дуальної освіти навчаються такі здобувачі освіти, як: Мазурчук І., Дем’янець Д., 
Лопанчук Ю., Волошин О. Підписані тристоронні угоди з ТОВ Цегельня, ПП Інвестор, ПрАТ Вераллія Україна, ТОВ 
Автоауді.

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

https://vstup.vnu.edu.ua/
https://vstup.osvita.ua/y2022/r4/44/968434/

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

Згідно із Правилами прийому до ВНУ імені Лесі Українки, що діяли у 2021 році (https://bit.ly/3qWgFaG), для 
здобуття вищої освіти приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста.
Конкурсний бал (КБ) = К1×П1+К2×П2+П3, де П1–оцінка ЄВІ з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови або 
вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених Умовами прийому (за шкалою від 100 до 200 
балів), П2–оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів). К1, К2– невід'ємні вагові 
коефіцієнти, встановлені у ЗВО на рівні 0,4 і 0,6 відповідно.
 П3–оцінка за інші показники конкурсного відбору за шкалою від 0 до 20 балів сумарно, враховуючи середній бал 
документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ 
(максимальний показник 15 балів), і додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальний показник 5 
балів) відповідно до Правил прийому 2021 р. 
Проте, через воєнні дії в Україні Правила прийому до ВНУ імені Лесі Українки 2022 р. (https://bit.ly/3UzJQxY) 
зазнали змін. Конкурсний бал формується із результатів: МТНК та фахового випробування з обліку та 
оподаткування, вагові коефіцієнти яких мають однакову питому вагу (для осіб, що мають ступінь бакалавра). Для 
вступників зі ступенем магістра, (освітньо-кваліфікаційний рівнем спеціаліста) МТНК змінено на співбесіду з 
іноземної мови. Крім того абітурієнти подають мотиваційний лист.

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

Визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, регулюється Положенням про визнання результатів 
навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті (https://bit.ly/3BkdOhJ) та 
Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу  ВНУ імені Лесі 
Українки (https://bit.ly/3ej6Wbi). Перезарахування вивчених освітніх компонент здійснюється на підставі поданих 
студентом документів: академічної довідки з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю 
кредитів й інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків студентів, завіреної в установленому порядку 
у ЗВО-партнері. Згідно із вказаними нормативними документами позитивні кредити та оцінки (бали), отримані під 
час навчання з дисциплін, які студент освоїв у іншому ЗВО, визнаються без додаткової атестації предметною 
комісією, призначеною розпорядженням декана факультету економіки та управління, на підставі академічних 
довідок і заяв студентів та відображаються у протоколах. 
Поінформованість здобувачів освіти про визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, забезпечується 
розміщенням відповідних нормативних документів на сайті університету, роз’яснювальною роботою призначеного 
координатора програми, деканату, кураторів академічних груп. Контроль за виконанням рішення предметної комісії 
покладено на координатора програми.

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

09.12.2021 року у межах Міжінституційної угоди  про співпрацю №173-1 від 19.10.2021 р., укладеної із Державним 
вищим навчальним закладом Ужгородський національний університет, здобувачами освіти Лопанчук Ю., Літвін Т., 
Мазурчук І., Дем’янець Д., Годік Ю., Кацевич Д. було визнано результати формального навчання, набуті під час 
реалізації програми внутрішньої академічної мобільності за окремими темами із таких освітніх компонент, як ОК6 
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, ОК10 Організація та методика фінансової звітності за 
міжнародними стандартами, ОК7 Організація обліку, контролю, аналізу, та оподаткування, ОК3 Сучасні 
інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності, ОК13 Організація і методика аудиту. Здобувачам 
Яровенко М., Мельничуку Д., Смітюху І. визнано результати формального навчання із ОК13 Організація і методика 
аудиту.
Здобувачі Дем’янець Д., Літвін Т., Кіпень М. прослухали віртуальні лекції, ініційовані Економічним університетом в 
Братиславі (Словаччина), виконали практичні завдання й отримали сертифікати, що відбулося у рамках програми 
міжнародної мобільності Сучасні тенденції наукових досліджень у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та 
оподаткування.
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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?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про визнання 
результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті (https://bit.ly/3BkdOhJ). 
Визнанню можуть підлягати такі результати навчання, отримані в неформальній освіті, які за тематикою, обсягом 
вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту в цілому, так і його окремому розділу, темі (темам), 
індивідуальному завданню, проєкту, контрольній роботі тощо, які передбачені силабусом освітнього компонента. 
Валідація результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, здійснюється предметною 
комісією, призначеною розпорядженням декана факультету економіки та управління на підставі заяви здобувача 
освіти та інших документів, що підтверджують право на визнання результатів навчання за вказаними видами освіти.  
Поінформованість здобувачів про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній 
освіті, забезпечується розміщенням відповідного нормативного документу на сайті університету, роз’яснювальною 
роботою викладачів, деканату, кураторів академічних груп. Контроль за виконанням рішення предметної комісії 
покладено на кураторів академічних груп.

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

У другому семестрі першого року навчання за освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування другого 
(магістерського) рівня здобувачу освіти Трифоновій І. (2022 р.) на підставі наданих сертифікатів про проходження 
неформального навчання на професійній освітній онлайн-платформі було визнано часткову тематичну атестацію з 
ОК9 Консалтинг у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. Здобувачам освіти Мазурчук І. та Кацевич Д. було 
визнано результати інформального навчання як тематичну атестацію з ОК7 Організація обліку, контролю, аналізу та 
оподаткування (другий семестр 2021/2022 н.р.).

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

Підготовка ЗО за ОП здійснюється відповідно до нормативних документів, які регулюють питання визначення форм 
і методів навчання та викладання на ОП, а саме: Положення про організацію освітнього процесу на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях https://bit.ly/3D7tM00, Положення про дистанційне навчання 
у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3r6VEe5) та Тимчасового порядку організації та проведення в 
дистанційному режимі заліково-екзаменаційної сесії та державної атестації (https://bit.ly/3dNzpWC), що розміщені 
на офіційному сайті ЗВО.
Студентоцентрований освітній процес реалізується через форми навчальних занять: лекції, лабораторні/практичні 
заняття, консультації, самостійні роботи, практичну підготовку (навчально-наукова, виробнича, переддипломна 
практики), заходи контролю (екзамен, залік). Для досягнення ПРН за ОП в освітньому процесі використовуються як 
традиційні, так й інтерактивні та інноваційні методи викладання (кейс-методи, робота в малих групах, презентації, 
дослідницькі проєкти, розв’язування практичних ситуацій, дискусії, презентації, диспути). Використання форм та 
методів навчання корелює із можливістю досягнення ПРН, наведених в табл. 3. В умовах епідеміологічного та 
воєнного стану широко застосовуються інноваційні методи викладання у формі дистанційного навчання з 
використанням платформ спеціального програмного забезпечення Moodle, Office 365 Teams, Meet, Zoom, Viber, 
електронної пошти, створюючи можливість вибору здобувачем каналу комунікації. 

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?

ОП реалізується через призму студентоцентрованого підходу та виконання принципів академічної свободи, 
використовуюються сучасні й традиційні форми і методи навчання і викладання. В основі його реалізації є потреби, 
здібності, інтереси, можливості, мотивація ЗО. Враховуючи запити ЗО, доцільними визначено їх участь у: залученні 
до обговорення й оновлення ОП; формуванні ІТН, коли обираються дисципліни вільного вибору 
(https://bit.ly/3pprsJB); академічній мобільності (студентська мобільність, міжнародні студентські стажування) 
(https://bit.ly/3QCIwYC, https://bit.ly/3PGyHYt); самостійне обрання теми кваліфікаційної роботи, баз практик, 
проходження практики за місцем проживання; вільний вибір теми самостійної та індивідуальної роботи, тематика 
яких передбачена силабусами (https://bit.ly/3AcF1RG); врегульована силабусами система оцінювання знань та 
апелювання підсумкового рівня знань; узгодження індивідуальних графіків навчання. Навчально-методичний 
відділ забезпечення якості вищої освіти (НМВЗЯВО) щосеместрово анонімно опитує ЗО щодо форм і методів 
викладання ОК, опитування НПП проводиться до і після вивчення ОК. Опитування на початку вивчення ОК 
спрямовані на дослідження потреб і очікувань ЗО, наприкінці дає можливість порівняти рівень задоволеності 
реалізації очікувань https://bit.ly/3KeaXJT. Можливості online-навчання сприяли гнучкості усіх учасників освітнього 
процесу в умовах карантину і надзвичайного стану.

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

Право на академічну свободу ЗО забезпечується Законом України Про освіту і висвітлене у нормативних документах 
ЗВО (https://bit.ly/3K2NifA). Особисті політичні, соціальні, релігійні погляди НПП не є перешкодою для реалізації 
академічної свободи ЗО. Форми і методи навчання та викладання за ОП базуються на принципах свободи слова, 
прозорості, креативності, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень та їх апробації. ЗО 
мають право вільно висловлювати свою думку, дотримуючись етичних норм. демократизму, гуманізму, 
світоглядних політичних, релігійних, просвітницьких поглядів та не порушуючи прав інших учасників освітнього 
процесу, обирати тему досліджень (наукових статей, тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях, 
виступів на круглих науково-практичних столах, семінарах). Для реалізації академічної свободи ЗО під час занять 
підтримується зворотній зв’язок, заохочуються ініціатива та діалог, передбачена можливість вільного вибору 
керівника наукової роботи, публікація наукових робіт як у співавторстві з керівником, так і одноосібно/автономно 
під його керівництвом. Учасники освітнього процесу мають право на участь у громадських об’єднаннях; на 
безкоштовне користування бібліотечним фондом (https://evnuir.vnu.edu.ua/); доступ до матеріально-технічних 
засобів, інфраструктури ЗВО. Продуктом академічної свободи ЗО є особистість випускника, який має бути 
компетентним не лише в професійній галузі, але й мати активну життєву позицію, високий рівень громадянської 
свідомості. 

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 *

ЗО отримують на початку навчального року загальну інформацію про цілі, зміст та очікувані результати навчання на 
ОП на організаційних зборах від гаранта ОП та куратора. На офіційному сайті ЗВО у графіках організації освітнього 
процесу, розкладах доступна інформація про строки освітнього процесу (https://bit.ly/3TapniD). Цілі, зміст, 
очікувані результати, порядок й критерії оцінювання за ОК представлені в ОП, НП, силабусах ОК 
(https://bit.ly/3QvgA9d). Вільний доступ до інформаційних ресурсів дає змогу відслідкувати стан і можливі зміни в 
розкладах занять, сесій, форм контролю. ЗО до початку вивчення ОК можуть ознайомитися з інформацією, 
необхідною для успішного вивчення ОК (каталог ОП та ВД, відділ технічних засобів ЦІТКТ ВНУ імені Лесі Українки 
(http://cit.vnu.edu.ua/). Порядок та критерії оцінювання у межах ОК передбачають комунікацію і зворотній зв'язок 
між НПП і ЗО,  про що зазначено у силабусах ОК. Шкала оцінювання відображена у силабусі кожної ОК окремо для 
різних форм контролю (екзамен, залік) і передбачає для заліку – оцінку в балах та лінгвістичну оцінку Зараховано у 
випадку рівня вище 60 балів і Незараховано у випадку – нижче 60 балів. Для екзаменів передбачена оцінка в балах. 
Проходження практик розпочинається настановчим семінаром за участю керівників практик від кафедри і 
підприємств. Контрольні заходи проводяться згідно з наказом Про організацію освітнього процесу у ВНУ імені Лесі 
Українки.

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

З метою залучення здобувачів освіти до наукових досліджень у поєднанні з навчальним процесом в НП передбачено 
ОК1 та ОК14. На основі вивчення ОК1 здобувачі набувають необхідних ПРН. Самостійна робота, виконання 
індивідуальних науково-дослідних завдань, проходження навчально-наукової практики з обліку і оподаткування з 
написанням кваліфікаційної роботи, захист та оприлюднення наукових доробків у процесі представлення 
результатів кваліфікаційної роботи сприяють формуванню дослідницьких якостей здобувачів. По завершенню 
навчально-наукової практики (ОК14) здобувачі формують звіт, в якому передбачені проміжні і фінальні результати. 
Проміжними результатами звіту є представлення напрацювань науково–дослідницької роботи у таблицях, графіках, 
схемах, прикріплені скан-копії опублікованих тез доповідей, а також оформлена за вимогами фахового видання 
України наукова стаття, що сприяє набуттю практичних навичок узагальнення й систематизації наукової інформації 
за темою дослідження. Тема обирається здобувачем самостійно, з можливою консультацією наукового керівника і 
може як співпадати, так і бути відмінною від теми кваліфікаційної роботи. Заключним етапом навчально-наукової 
практики з написання кваліфікаційної роботи є підтвердження першого розділу кваліфікаційної роботи з 
можливим подальшим корегуванням. Для забезпечення реальності проведення наукових досліджень і 
впровадженню в освітню діяльність ЗО та сприяння  їх оприлюдненню при кафедрі обліку і оподаткування з 2021 р. 
діє навчальна лабораторія Consulting lab, де здобувачі мають можливість проходження навчально-наукової 
практики (https://bit.ly/3bYIviL) (у т. ч. обговорити результати наукових досягнень).
 Для всебічного сприяння науковій та винахідницькій діяльності здобувачів в університеті створено НТАіС, 
діяльність якого здійснюється відповідно до статті 41 Закону України Про вищу освіту і регламентується 
Положенням про Наукове товариство аспірантів i студентів (HTAiC) ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/uk/diyalnist-ntais). Традиційно здобувачі освіти ОП беруть участь у заходах з науково-дослідної 
діяльності, зокрема, у щорічній конференції Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень 
(https://bit.ly/3T1RKzn), ярмарку професій - Ярфесті (https://bit.ly/3AC365W), який проводиться у ЗВО, олімпіадах, 
конкурсах наукових робіт, освітніх стипендіальних програмах. На факультеті успішно працює наукове товариство 
аспірантів i студентів (https://bit.ly/3AExVab), в рамках діяльності якого відбуваються факультетські студентські 
конференції з дослідження проблем обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування (https://bit.ly/3AdP35c, 
https://bit.ly/3T7xk83), написання наукових робіт (Гаврилюк З. - https://bit.ly/3AeiBQ1, https://bit.ly/3pDPznW). Для 
популяризації наукових досліджень на факультеті створено проблемні групи, (https://bit.ly/3pCq4Uk), куди входять 
ЗО ОП Облік та оподаткування. Здобувачі залучаються до наукових досліджень на засадах академічної свободи. 

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

Для інтеграції наукових здобутків НПП кафедри беруть участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, 
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науково-практичних семінарах (https://bit.ly/3T5LNBt), проводять власні наукові дослідження, що публікуються у 
дисертаціях, монографіях, наукових статтях. Інноваційний досвід, отримані знання і навички впроваджуються під 
час проведення лекційних та практичних занять. Так, д. е. н. Мельник К. використала напрацювання з докторської 
дисертації при викладанні ОК1 в частині імплементації результатів наукових досліджень у практичну діяльність 
підприємств. При викладанні ОК7 д. е. н. Садовська І. використала досліджені у монографії «Облікова політика в 
управлінні підприємством: методика і практика» інноваційні методи і моделі формування облікової політики як 
основного елементу організації обліку. Також для цієї ж ОК було використано методологію організації 
управлінського обліку в аспекті інституціональних впливів та інжинірингових інструментів, що досліджувалося 
Садовською І. у дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук.
Доцент Кулинич М. при викладанні ОК6 розглядає питання розвитку бухгалтерського обліку і аналізу в умовах 
цифровізації економіки: управлінські аспекти, що було опубліковано у колективній монографії «Облік, аналіз, аудит 
і оподаткування в управлінні розвитком суб’єктів господарювання через призму цифровізації» (2021 р.). Наукові 
напрацювання співавторів зазначеної монографії були використані при викладанні ОК12 і ОК13. Зокрема, Фатенок-
Ткачук А. при викладанні ОК12 розглядає проблематику обліково-аналітичного забезпечення стратегічного 
планування у системі стратегічного управління розвитком підприємства, а Мельник К. при викладанні ОК13 
імлементувала проблематику щодо трансформації методології аудиту: від наукових досліджень до практики 
цифровізації. (https://bit.ly/3dkrMqy). Досліджуючи сучасні практики поставок товарів в умовах міжнародних 
перевезень, Фатенок-Ткачук А. внесла зміни у змістовне наповнення лекцій з ОК8 за результатами прослуховування 
вебінару Правила ІНКОМТЕРМС 2020. Простими словами про нові умови поставки товарів. Садовська І. 
використала наукові напрацювання, опубліковані у монографії «Імпементація проєктів ПТС в Україні: вимоги до 
організації обліку та формування звітності. Облік, аналіз і контроль в умовах міжнародного співробітництва» при 
викладанні ОК11. 

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

Стратегія розвитку ВНУ імені Лесі Українки визначає основним принципом свого функціонування 
інтернаціоналізацію діяльності. НПП та ЗО можуть відстежувати сучасні досягнення науки за допомогою ресурсів 
бібліотеки ЗВО (http://library.vnu.edu.ua), налагоджувати міжнародні зв’язки під час стажування. У Положенні про 
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу (https://bit.ly/3Uhr2Dk) 
передбачено таке право (у стипендіальних програмах, програмах студентських обмінів). ЗВО створює усі необхідні 
умови для проходження стажування у закордонних ЗВО на основі укладених договорів про співпрацю з Вищою 
школою економіки та інновацій в Любліні (Польща), Державним університетом Марії Кюрі-Склодовської в Любліні 
(Польща), ЗВО Чехії, Словаччини (https://bit.ly/3we1YTl). 
ЗО Дем’янець Д., Літвін Т., Кіпень М. та НПП Садовська І., Мельник К., Кулинич М. долучалися до програми 
віртуальної міжнародної мобільності Сучасні тенденції наукових досліджень у сфері бухгалтерського обліку, аудиту 
та оподаткування, що організована Сумським ДУ спільно з Економічним університетом в Братиславі (Словаччина) 
(https://bit.ly/3JYchAF). НПП мають сформовані профілі науковців у Google Scholar, ORCID, Scopus, Web of Science 
та в інших наукометричних базах https://bit.ly/3xsSLqK.
Відділ міжнародних зв’язків (https://bit.ly/3A99dNM) і науково-дослідна частина (https://bit.ly/3A64QTg) 
систематично інформують НПП та ЗО ОП про можливості закордонного навчання, стажування, міжнародні 
конкурси та проєкти. 

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?

Перевірка досягнень програмних результатів навчання в межах освітніх компонент ОП регламентується 
Положенням про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у 
ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3DuyeWN), Положенням про організацію освітнього процесу на заочній 
формі навчання у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3BJ6SLc), Положенням про поточне та підсумкове 
оцінювання знань здобувачів вищої освіти ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3RTcs3w), Положенням про 
організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі 
Українки (https://bit.ly/3qPeIwt), Положенням про екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають 
перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти (https://bit.ly/3DqVbdv ), Положенням про 
проведення практики здобувачів освіти ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3UdmYnJ), Положенням про 
випускні кваліфікаційні роботи (проєкти) (https://bit.ly/3BoIZqU). 
Форми проведення контрольних заходів і критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти чітко 
прописані в силабусах освітніх компонент, що є у вільному доступі на офіційному сайті ЗВО в Каталозі освітніх 
програм та вибіркових дисциплін (https://bit.ly/3QI95M6) і вебсторінці ФЕУ (https://bit.ly/3dJwlL4). Визначення 
рівня навчальних досягнень здобувачів освіти проводиться за допомогою контрольних заходів, які включають 
поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль реалізується у формі опитування, оцінки участі в дебатах, навчальних дискусіях, наукових 
диспутах, виступах на практичних заняттях, у виконання презентацій, ситуаційних завдань, у написанні есе, у 
розв’язуванні практичних завдань тощо (у т. ч. з використанням Moodle, Office 365 Teams). Поточний контроль з 
дисциплін, де форма контролю екзамен, оцінюється в 40 балів, де форма контролю залік – 100 балів. 
Підсумковий контроль проводиться у формі модульного контролю, семестрового заліку / екзамену, атестації. 
Семестровий залік виставляється за умови, якщо ЗО виконали усі види навчальних робіт, передбачені силабусом 
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ОК, та отримали не менше, ніж 60 балів. Підсумкова екзаменаційна оцінка може виставлятись без складання іспиту 
за результатами поточного і модульного контролю у випадку, якщо студент успішно виконав усі завдання, 
передбачені силабусом, і набрав не менше, ніж 75 балів. Якщо ЗО складає іспит, бали за модульний контроль 
анулюються, а на іспит відводиться 60 балів. Атестація у формі захисту кваліфікаційної роботи відбувається у 
терміни, визначені графіком освітнього процесу за навчальним планом, і оцінюється за 100-бальною шкалою із 
переведенням у лінгвістичну.

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

Форми проведення контрольних заходів, кількість та види навчальних робіт, критерії оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти в чіткій та зрозумілій формі викладені у силабусах ОК і нормативно-правових 
документах ВНУ імені Лесі Українки, що регламентують проведення цих заходів. У силабусах ОК в розділі Освітня 
карта навчальної дисципліни вказано, як розподіляються бали за змістовими модулями (темами). Оцінювання 
знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється за 100-бальною шкалою та з подальшим переведенням в 
лінгвістичну шкалу. Форми підсумкового контролю та форма атестації наведені в ОП, навчальному плані, що 
розміщені на офіційному сайті ЗВО (https://bit.ly/3QI95M6) та вебсторінці факультету (https://bit.ly/3dJwlL4). 
Форми проходження, різновиди та критерії оцінювання практик здобувачі віднайдуть у силабусах практики. З 
вимогами до написання звітів із практики, кваліфікаційних робіт, оцінювання кваліфікаційних робіт здобувачі 
освіти можуть ознайомитись у методичних рекомендаціях кафедри (https://bit.ly/3JMbn91).
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів, критеріїв оцінювання навчальних досягнень забезпечені 
інформуванням здобувачів про форми поточного та підсумкового контролю, вільним доступом до ОП, навчального 
плану, силабусів освітніх компонент, електронного розкладу. 

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

Інформацію про форми контрольних заходів, орієнтовні строки їх проведення та критерії оцінювання здобувачі 
вищої освіти отримують на початку семестру із силабусів ОК, розміщених на сайті ЗВО (https://bit.ly/3QI95M6) та 
вебсторінці ФЕУ (https://bit.ly/3dJwlL4), індивідуального навчального плану здобувача, методичних рекомендацій, 
електронного курсу ОК в Moodle (за наявності). Крім того, викладач на першому занятті інформує студентів про 
зміст, форми проведення контрольних заходів та критерії оцінювання їх навчальних досягнень, ознайомлює із 
силабусом освітнього компонента, надає необхідну інформацію  щодо реєстрації на платформі Moodle, Office 365 
Teams (за наявності). Розкладом занять визначені дати проведення практичних занять, на яких здійснюється 
поточний контроль. Про терміни проведення модульного контролю викладач інформує студентів протягом перших 
двох тижнів навчання. Дати складання заліків, екзаменів під час заліково-екзаменаційної сесії та підготовки звіту з 
практики зазначаються у графіку навчального процесу і оприлюднюються в електронному розкладі 
(http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi). Там же розміщується інформація про дату захисту кваліфікаційної 
роботи з паралельним оприлюдненням на дошці оголошень ФЕУ.

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

Форма атестації здобувачів вищої освіти відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і 
оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування для другого (магістерського) рівня вищої освіти і 
передбачає захист кваліфікаційної роботи. Порядок проведення атестації, формування екзаменаційної комісії, 
організація процедури захисту кваліфікаційних робіт, права та обов’язки здобувачів чітко прописані у Положенні 
про екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) 
рівні освіти https://bit.ly/3BrXKdZ. 
Порядок написання, процедура захисту та оцінювання кваліфікаційних робіт викладені у Положенні про випускні 
кваліфікаційні роботи (проєкти) https://bit.ly/3qpkkgR. Вимоги стосовно написання, оформлення та захисту 
кваліфікаційних робіт відображені у силабусі та методичних рекомендаціях (https://bit.ly/3JMbn91).

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

Процедуру проведення контрольних заходів регулюють нормативно-правові документи ВНУ імені Лесі Українки, 
зокрема, Положення про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) 
рівнях у ВНУ імені Лесі Українки, Положення про організацію освітнього процесу на заочній формі навчання у ВНУ 
імені Лесі Українки, Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти ВНУ імені Лесі 
Українки, Положення про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного 
тестування у ВНУ імені Лесі Українки, Положення про екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають 
перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти, Положення про дистанційне навчання у ВНУ імені 
Лесі Українки, Положення про проведення практики здобувачів освіти ВНУ імені Лесі Українки, Положення про 
випускні кваліфікаційні роботи (проєкти), які розміщені на сайті ЗВО (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-
baza), що забезпечує їхню доступність для учасників освітнього процесу. 
Процедура проведення контрольних заходів також відображена у силабусах освітніх компонент, які розміщені сайті 
ЗВО (https://bit.ly/3QI95M6).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
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запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Освітній процес заснований на засадах доброчесності, толерантності та неупередженого ставлення до його 
учасників, об’єктивності оцінювання тощо. Об’єктивність екзаменаторів та процедури запобігання і врегулювання 
конфліктних ситуацій забезпечено єдиними критеріями оцінки та термінами проходження контрольних заходів. 
Врегулювання конфліктів, у тому числі під час навчального процесу та необ’єктивності оцінювання, регламентовано 
Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3BJ1oi0). ЗО можуть повідомити про виникнення конфліктної ситуації через Скриньку довіри, яка 
розміщена на ФЕУ https://forms.office.com/r/tgbqL5jU0K, та електронною поштою на адресу: antykor@vnu.edu.ua. 
У разі незгоди ЗО з оцінюванням знань та навчальних досягнень, вони мають право подати письмове звернення або 
скаргу деканові факультету, на основі якого декан створює апеляційну комісію для повторного складання іспиту 
(заліку). Склад комісії визначається відповідно до ситуації: куратор академгрупи, декан, заступник декана з 
навчальної роботи, завідувач кафедри, голова профспілки студентів, голова студентської ради факультету. 
Апеляційна комісія розглядає звернення ЗО не пізніше п’яти робочих днів після його подання. Також ЗО можуть 
ініціювати зміну викладача, який забезпечує ОК, з причини незадоволення процесом, методами та результатом 
викладання. ЗО ознайомлені із можливостями вирішення конфліктних ситуацій. На ОП таких процедур не було. 

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів закріплений у Положенні про поточне та підсумкове 
оцінювання знань ЗО ВНУ імені Лесі Українки https://bit.ly/3Qwa9Sq і передбачає, що здобувачі мають право на 
повторне складання екзаменів та заліків із кожної дисципліни не більше двох разів: перший раз викладачеві, а 
другий – комісії, створеній деканом факультету. Відповідно до Положення про екзаменаційну комісію щодо 
атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти, студенти, які не 
захистили кваліфікаційні роботи (проєкти) у затверджений для них термін, мають право на повторну атестацію в 
наступний термін роботи екзаменаційної комісії протягом трьох років після закінчення університету за умови 
наявності вільного ліцензованого місця за обраною ОП. За результатами зимової і весняної сесій випадків 
повторного складання семестрового контролю не було.

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

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів висвітлено у Положенні про 
порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3w4Vjew). Здобувачі 
вищої освіти можуть оскаржувати результати підсумкового модульного та семестрового (залік, екзамен) контролю. 
Для розгляду звернень або скарг здобувача вищої освіти стосовно підсумкового семестрового контролю 
розпорядженням декана факультету створюється апеляційна комісія не пізніше наступного робочого дня після 
подання звернення або скарги. Якщо студент не погоджується з кількістю балів, він може за заявою повторно 
скласти відповідну форму контролю спеціально створеній комісії. Випадків оскарження результатів контрольних 
заходів серед здобувачів ОП не зафіксовано.

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регламентовані Статутом ВНУ імені Лесі 
Українки (https://bit.ly/3swMRCN), Стратегією розвитку ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3w6uqag), Кодексом 
академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/38o5UIz) та Положенням про систему запобігання 
та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних 
працівників ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3UgOGzJ). 
Інформація про недопущення будь-якого прояву академічної недоброчесності, а також політику, стандарти і 
процедури дотримання академічної доброчесності у ЗВО постійно доводяться до відома здобувачів вищої освіти 
кураторами академічних груп, науковими керівниками практик та кваліфікаційних робіт.

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

З метою протидії порушенням академічної доброчесності ЗО ознайомлюють з основними положеннями Кодексу 
академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/38o5UIz) та Положенням про систему запобігання 
та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних 
працівників ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3UgOGzJ) на консультаціях та виховних заходах.
У ЗВО створений Комітет з етики наукових досліджень з метою дотримання принципів, зазначених у Кодексі 
академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки, та врегулювання питань щодо порушення академічної 
доброчесності шляхом розгляду заяв від ЗВО, НПП (https://bit.ly/3cb1FC7).
Використовуються такі технологічні рішення, як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності: 
активна участь університету у проєкті Ініціатива академічної доброчесності; створення вебсторінки Академічна 
доброчесність на офіційному сайті університету, яка вміщує актуальну інформацію (https://bit.ly/3woPOGE); 
популяризація принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.
Технічним інструментом протидії порушенням академічної доброчесності є використання програмних продуктів 
для перевірки робіт на унікальність, перелічені у Положенні про систему запобігання та виявлення академічного 
плагіату у науково-дослідній діяльності ЗВО і НПП ВНУ імені Лесі Українки. Для перевірки кваліфікаційних робіт 
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ЗО ОП використовують програму StrikePlagiarism https://bit.ly/3QXVTBS.

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

В університеті активно проводиться популяризація академічної доброчесності. Зокрема, університет є учасником 
проєкту Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти, проводяться тренінги, вебінари, семінари, відкриті 
лекції (https://bit.ly/3PgrZJt). Вся актуальна інформація, присвячена цій проблематиці, відображена на офіційному 
сайті університету на сторінці Академічна доброчесність (https://bit.ly/3woPOGE). У ЗВО з квітня 2021 р. 
проводиться Тиждень академічної доброчесності. Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої 
освіти здійснюється кураторами академгруп під час бесід зі студентами (https://bit.ly/3N5XILN), викладачами на 
заняттях та консультаціях стосовно написання науково-дослідних робіт (кваліфікаційних робіт, статей, тез 
доповідей, курсових робіт) та опису джерел і оформлення цитування, деканом та заступниками під час засідань 
старостатів, куратором НТАіС. Запроваджено проведення опитування студентів стосовно випадків порушення 
академічної доброчесності.
Викладачі кафедри Кулинич М., Фатенок-Ткачук А., Сафарова А. та Скорук О. протягом 14.02 –21.02.2022 р. 
пройшли міжнародне підвищення кваліфікації за темою: Академічна доброчесність при підготовці магістрів та 
здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні, що підтверджено відповідними 
сертифікатами (https://bit.ly/3QvjCu5).

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

Розгляд заяв стосовно порушення Кодексу академічної доброчесності та надання пропозицій адміністрації 
університету (факультетів) щодо накладання відповідних санкцій здійснює Комітет з етики наукових досліджень 
згідно п. 6.1 Кодексу академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3M9dsxs). Виявлення 
академічного плагіату у випускній кваліфікаційній роботі здобувача освіти може бути підставою недопущення її до 
захисту та відмови у присудженні здобувачу відповідного ступеня вищої освіти. Основними видами відповідальності 
здобувачів освіти за порушення академічної доброчесності є повторне проходження оцінювання (контрольна 
робота, іспит, залік), повторне проходження відповідного компонента освітньої програми, відрахування з 
університету, позбавлення академічної стипендії, позбавлення наданих університетом пільг з оплати навчання. 
Виявлених порушень академічної доброчесності за час дії ОП не було.

6. Людські ресурси

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

Відбір на посади НПП здійснюється згідно з Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 
посад НПП та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3Q2NXjU)  
та Положенням про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на посади НПП 
(https://bit.ly/3tcZxPt). Конкурсний відбір здійснюється відкрито і публічно, що дає можливість залучити кращих 
НПП. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення оприлюднюються на офіційному 
вебсайті ЗВО у вкладці Вакансії (https://bit.ly/3PY15Xc). Забезпечення необхідного рівня професіоналізму НПП під 
час конкурсного добору здійснюється шляхом урахування академічної та професійної кваліфікації претендентів, їх 
відповідності кваліфікаційним вимогам, рівня наукової активності, рейтингу НПП тощо. Кандидатури 
обговорюються на засіданні кафедри, розглядаються на вченій раді ФЕУ та на засіданні конкурсної комісії 
університету з метою визначення відповідності фаху, професіоналізму НПП та можливостей забезпечити реалізацію 
ОП. При ухваленні рішення щодо відповідності НПП посаді враховують професійну кваліфікацію викладача, 
науковий ступінь та вчене звання, стаж і досвід роботи, науково-методичний рівень проведення занять, 
результативність професійної практичної роботи за спеціальністю (виконання НПП пункту 38 чинних Ліцензійних 
умов), результати рейтингового оцінювання НПП, а також результати опитувань ЗО щодо рівня професіоналізму 
НПП.

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

Роботодавці постійно залучені до організації та реалізації освітнього процесу: підписано меморандуми та договори 
про співпрацю (https://bit.ly/3x7Tb50), завдяки яким відбувається взаємовигідна співпраця та продуктивний діалог 
(залучення до розробки та оновлення ОП (https://bit.ly/3asXiAW), участь у заходах навчально-наукової лабораторії 
Consulting lab (https://bit.ly/3Q3iZbo), конференціях (https://bit.ly/38KJMZ0), проведенні гостьових лекцій 
(Гринявський С., Войчук М., Тарасюк О.) (https://bit.ly/3x34rjb), головування у екзаменаційній комісії (Мачулка О., 
заступник директора ТОВ ЛРЗ Мотор з фінансово-економічних питань) (https://bit.ly/3ceHkfa), керівництво 
практикою та впровадження елементів дуальної освіти в освітній процес (https://bit.ly/3Mka8ie) тощо). 
Роботодавці активно беруть участь у процедурах моніторингу та оновлення ОП, а саме: Іванків О., керівник ТзОВ 
Консалтинг центр; Ляшук А., фінансовий директор БК Інвестор; Бляхарчук М., головний бухгалтер ТОВ Яровиця; 
Мачулка О., заступник директора ТОВ ЛРЗ Мотор з фінансово-економічних питань (https://bit.ly/3asXiAW). 
Зокрема, Ткачук А., директор Управління економічного розвитку та торгівлі Волинської ОДА, заступник голови 
Волинського обласного координаційного комітету сприяння зайнятості та Бляхарчук М. долучилися до процедури 

Сторінка 16



рецензування ОП і надали відповідні рецензії (https://bit.ly/3TsTS38).

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

На кафедрі обліку і оподаткування існує практика залучення до аудиторних занять та заходів навчально-наукової 
лабораторії Consulting Lab професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців і випускників 
(https://bit.ly/3x34rjb). Упродовж 2021/2022 н. р. проведено гостьові лекції, вебінари головним бухгалтером ПМП 
ТД Експрестехпостач Гринявським С. https://bit.ly/3ShOZbS, к.е.н., начальником НДЧ Луцького НТУ М. Войчуком 
(https://bit.ly/3QOyfs3), бізнесменом в сфері перевезень Тарасюком О. (https://bit.ly/3pK8OMZ), головним 
експертом із зовнішньоекономічних питань відділу сприяння підприємництву та ЗЕД Волинської ТПП Олімпіюк Ю. 
(https://bit.ly/3C9snWh), завідувачкою сектором інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області Нікотіною О. 
(https://bit.ly/3A6KmKc), головним бухгалтером ТОВ АРТ-ЕКСПРЕС Україна ТМ ROSA Савчук В., 
(https://bit.ly/3A7H8pI), начальником відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших 
нормативно-правових актів Управління Держпраці у Волинській області Корецькою С. (https://bit.ly/3A6KmKc). 
Позитивною є практика залучення роботодавців до проведення практичних занять на умовах погодинної форми 
оплати (ФОП Тарасюк О. викладав вибіркову ОК Електронний документообіг в обліку і оподаткуванні, 2 семестр 
2021/2022 н. р.). 
Інформація про проведені заходи систематично публікується на сайті кафедри та університету. Також НПП, які 
здійснюють реалізацію ОП, мають практичний досвід роботи, зокрема Садовська І.,  Грудзевич Ю., Мельник К., 
Кулинич М.

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

У ВНУ імені Лесі Українки процедура підвищення кваліфікації та стажування НПП регламентується Положенням 
про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (https://bit.ly/3PSHsA1). Перелік 
необхідних документів для проходження стажування висвітлено на сайті https://bit.ly/3xfflUo). 
Професійний розвиток НПП забезпечується ЗВО через наявність власних програм підвищення кваліфікації, участь 
НПП у семінарах, практикумах, тренінгах, конференціях, вебінарах. Дотримуючись принципів академічної свободи, 
кожен НПП має право обирати місце, тематику, форму і строки (не рідше 1 разу на 5 років) підвищення кваліфікації. 
Усі НПП, що викладають на ОП, пройшли підвищення кваліфікації (https://bit.ly/3K1NYlp), зокрема, стажування у 
ЗВО України  (https://bit.ly/3Pxg8Gb, https://bit.ly/3SWZbrt), міжнародні стажування у Польщі (ВНЗ (Кельце), 
Державний університет імені Марії Кюрі-Склодовської (https://bit.ly/3A2w3X1), Вища школа економіки та інновацій 
(Люблін), тощо), інші стажування (курс навчання за програмою Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу 
(CAPA), Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: Європейський досвід (Польща – 
Україна), Центр Бізнес-освіти Волинської ТПП тощо).
У відділі ЦІТКТ НПП отримують фахові консультації щодо застосування IT в освітньому процесі, створення 
електронних освітніх ресурсів, зокрема у системі Moodle та на платформі Office 365 Teams (https://bit.ly/3K1NYlp). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Згідно з Колективним договором НПП за зразкове виконання обов’язків, новаторство у праці, виконання держтем, 
грантів та інші досягнення у ЗВО практикуються заохочення: подяка, преміювання, нагородження цінним 
подарунком, грамотою, нагрудним знаком (https://bit.ly/3tdfDc2). Матеріальне стимулювання розвитку 
викладацької майстерності проводиться відповідно до Положення про встановлення надбавок і доплат працівникам 
університету (додаток 4 до Колективного договору, с. 25). Передбачено преміювання НПП за результатами 
щорічного рейтингового оцінювання викладачів університету відповідно до університетського Положення про 
рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників (https://bit.ly/3tgzF5o), результати якого 
оприлюднюються на сайті ЗВО. За результатами рейтингу у 2021 році премії отримали Шматковська Т. (11 місце в 
рейтингу), Фатенок-Ткачук А. (82 місце в рейтингу), Садовська І. (88 місце в рейтингу), Мельник К. (123 місце в 
рейтингу), Кулинич М. (135 місце в рейтингу), Матвійчук І. (184 місце в рейтингу), Сафарова А (190 місце в 
рейтингу), Скорук О. (256 місце в рейтингу), Грудзевич Ю. (328 місце в рейтингу), Маркус О. (390 місце в рейтингу), 
розмір доплати залежить від абсолютного значення рейтингу викладача. У Колективному договорі між 
університетом та профспілковою організацією передбачене також заохочення наукової та інноваційної діяльності 
через оплату відряджень; преміювання, пов’язане із захистом докторських дисертацій (Мельник К.) тощо. 

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?

Реалізація визначених ОП цілей та ПРН забезпечується ресурсами ЗВО. Інфраструктура ЗВО включає 9 навчальних 
корпусів, 6 гуртожитків, базу практик-табір Гарт, агробіостанцію, ботанічний сад, бібліотеку, спорткомплекс, 
стадіони, відділ технічних засобів навчання тощо. Більшість аудиторій, де проводиться навчальний процес на ОП, 
розміщені на 3-му поверсі навчального корпусу 7-G. Поряд знаходяться гуртожитки для ЗО (№2, №3), спортивно-
оздоровчий комплекс та 2 стадіони. Проводити семінари, вебінари дозволяє створений Коворкінг-центр Академ-
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Бізнес ХАБ у бібліотеці ЗВО. У корпусі, де навчаються ЗО, є гардероб, за 30 м від корпусу в приміщенні бібліотеки 
працює їдальня. ЗО ОП мають безкоштовний доступ до електронних навчальних ресурсів Moodle, Office 365 та 
сервісів Google. Бібліотека ЗВО постійно оновлює фонди (загальний бібліотечний фонд понад 845 тис. примірників) 
за спеціальністю друкованими та електронними виданнями, надає вільний доступ до електронних наукометричних 
баз даних Scopus, WoS (http://surl.li/anlxx), до електронного каталогу (http://library.vnu.edu.ua/) та репозитарію 
(https://is.gd/kXjk0x), регулярно та своєчасно інформує НПП про надання нових можливостей доступу через 
корпоративну пошту ЗВО, містить фонд кваліфікаційних робіт. Здобувачі, НПП та адміністрація користуються 
ліцензійними програмними продуктами, діє система електронного розкладу (https://cutt.ly/cZQErpe). Всі ОК ОП 
мають належне навчально-методичне забезпечення, підготовлене НПП ЗВО https://bit.ly/3JMbn91.

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 у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів ОП. Здобувачі ОП 
мають право на формування індивідуальної освітньої траєкторії (http://surl.li/bkwmq). Студенти мають відкритий 
доступ до навчально-наукової інформації ЗВО, а також мають право вільного вибору ОК у межах, передбачених ОП. 
Свій науковий потенціал здобувачі реалізують через участь у Міжнародній науковій конференції Молода наука 
Волині, яку щороку організовує НТАіС ЗВО (http://surl.li/ptoz), а також у конференціях, ініційованих кафедрою 
(http://surl.li/cvqmq; http://surl.li/cvqmr). Студенти публікуються у наукових виданнях різних ЗВО. Кураторами 
проводяться кураторські години та бесіди (http://surl.li/cvqmv). На факультеті діє студентська рада, первинна 
профспілкова організація студентів (http://surl.li/cvqmz). Для підтримання фізичного здоров’я здобувачі можуть 
відвідувати спортивні секції, оздоровлюються на базі практик – таборі Гарт ЗВО (https://is.gd/3uXVZA). Працює 
психологічна служба (http://surl.li/cvqng; http://surl.li/cvqni; http://surl.li/cvqnj), безкоштовна для здобувачів ОП. 
Щорічними заходами ЗВО є посвята у студенти, Тиждень факультету, конкурси Міс/Містер факультету, ЯрФест, дні 
здоров’я. З метою виявлення потреб і інтересів здобувачів освіти проводяться опитування (http://surl.li/cvqnp; 
http://surl.li/cvqns). 

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

Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я ЗО. ЗВО створює можливості задовольнити їхні потреби та 
інтереси. Усі навчальні корпуси, соціальна інфраструктура ЗВО відповідають правилам протипожежної безпеки та 
санітарним нормам. В об’єктах інфраструктури ЗВО розміщено схеми евакуації, напрями руху до основного, 
запасних евакуаційних виходів, укриттів. Контроль за дотриманням вимог відповідних нормативно-правових актів з 
безпеки життєдіяльності студентів і працівників ЗВО здійснює відділ охорони праці (http://surl.li/cydyq; 
http://surl.li/cylvn). З березня 2020 р. на період карантину у ЗВО впроваджено протиепідемічні правила, що 
забезпечує задоволення потреб та інтересів здобувачів, відповідно до ЗУ Про охорону праці, Правил внутрішнього 
розпорядку ЗВО (http://surl.li/bdoop) та інструкцій з охорони праці. Створення безпечного освітнього середовища 
регулюється Положенням про студентське самоврядування ЗВО (https://bit.ly/35ivoFd). При прийомі на роботу 
НПП проходять обов’язковий психіатричний огляд. Для сприяння підтримки психоемоційного здоров’я учасників 
освітнього процесу на території ЗВО побудовано храм Софії-Премудрості Божої. У ЗВО функціонує психологічна 
служба (https://cutt.ly/hnColjk), безкоштовними послугами якої можуть скористатися здобувачі освіти ОП 
(http://surl.li/cvqnj; http://surl.li/cvqng; http://surl.li/cvqni). Процес сприяння духовному розвитку здобувачів освіти 
ОП реалізується відділом молодіжної політики та соціальної роботи (https://cutt.ly/CnCi0wl). 

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?

Порядок доступу до публічної інформації в ЗВО регулюється Положенням про забезпечення доступу до публічної 
інформації (https://is.gd/v5hKDs). Механізми соціальної підтримки здобувачів освіти регламентовані Положенням 
про соціальну політику ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3oqKLlZ). Освітню та інформаційну підтримку 
здобувачів здійснює деканат, оприлюднюючи електронний розклад (http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi), а 
також розміщуючи інформацію про розклад занять, сесій, атестаційних іспитів тощо за QR-кодом на сайті 
факультету. Організаційна підтримка проводиться деканатом, консультативну підтримку (надання інформації про 
вакансії для працевлаштування, підготовка до співбесіди із потенційними роботодавцями, роз’яснювальна робота 
щодо законодавчих і нормативно-правових актів державного регулювання зайнятості та трудових відносин) 
реалізує відділ молодіжної політики та соціальної роботи (https://is.gd/BRYjGv). Психологічна служба проводить 
тренінги, лекції та різноманітні інформативні заходи (http://surl.li/ahguc; https://is.gd/Mn6iHz; http://surl.li/cvqng; 
http://surl.li/cvqnj). У ЗВО реалізується партнерський проєкт соціальної дії Зміцнення психічного здоров’я студентів 
та учнів в умовах вимушеної соціальної ізоляції під час пандемії (https://bit.ly/3ABi0rk), функціонує Центр духовно-
психологічної підтримки (https://bit.ly/3IK11WU). Інформаційну та соціальну підтримку забезпечують органи 
студентського самоврядування (https://cutt.ly/BZEWVjE; http://surl.li/cvqmz), відділ молодіжної політики та 
соціальної роботи, а також адміністрація студентського містечка, які розв’язують питання реалізації потреб, захисту 
прав та інтересів здобувачів освіти, інформаційного забезпечення навчального процесу, побуту та дозвілля, 
реалізують зворотній зв'язок з адміністрацією факультету та ЗВО. Соціальна підтримка здобувачів у ЗВО 
реалізується шляхом отримання академічних, соціальних та іменних стипендій (http://surl.li/cylrx). Кожна 
академічна група має закріпленого з числа НПП куратора (http://surl.li/cylrc), який також забезпечує 
консультативно-інформаційну та організаційну допомогу щодо роз’яснення питань, які виникають у межах 
формування та забезпечення освітньої діяльності ЗВО, надання мотиваційної підтримки та всіх інших необхідних 
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форм супроводу та консультування здобувачів освіти під час реалізації освітнього процесу (https://cutt.ly/UZEWtcE). 

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)

ЗВО створює належні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами з 
урахуванням чинних норм законодавства. Вступ пільгових категорій здійснюється у відповідності до законодавчих 
актів і описаний у п. 8 Правил прийому до ВНУ імені Лесі Українки (https://is.gd/MyiCLs). Згідно з Правилами 
внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі Українки особи з особливими потребами мають право на: вільний доступ 
до інфраструктури ЗВО, навчально-реабілітаційний супровід, реалізацію права отримання соціальної стипендії 
(http://surl.li/bdoop). У межах реалізації Стратегії розвитку університету пандусом облаштовані навчальні корпуси 
№1, №2, №3, №4, №5, №7, №8 (https://tinyurl.com/hdxrdpet). Спільно із Фондом І. Палиці, ГО Інклюзивні студії 
створено Інклюзивний хаб – простір для ЗО з інвалідністю та місце проведення заходів для осіб, які працюють над 
розвитком інклюзивного суспільства (https://bit.ly/33XIiYT; https://bit.ly/3ACDu7e). У навчальному корпусі №7, де, 
в основному, реалізується освітній процес за ОП, розміщено таблиці шрифтом Брайля. У ЗВО діє відділ молодіжної 
політики та соціальної роботи (https://is.gd/BRYjGv), а також психологічна служба (http://surl.li/ahguc), які 
займаються адаптацією студентів з особливими потребами до навчання в університеті та їх подальшою соціалізацією 
в суспільстві (http://surl.li/cvqnj, https://cutt.ly/EZEUmXD). У приміщенні корпусу №7 є відпочинкова зона, а також 
зона, де можна забезпечити догляд за дітьми ЗО.

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?

У Положенні про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://is.gd/TC5QWc) наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема 
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією тощо), які є доступними для всіх учасників 
освітнього процесу, в тому числі при реалізації ОП Облік і оподаткування. Загальні принципи, на яких базується 
освітня діяльність (свободи, справедливості, рівності прав і можливостей демократичних цінностей, заборони будь-
яких форм дискримінації, інклюзивності, відкритості, прозорості тощо), висвітлено у Статуті ВНУ імені Лесі 
Українки (https://is.gd/Xp1zZM). Робота щодо запобігання корупційним явищам у ЗВО здійснюється згідно із 
антикорупційним законодавством України (https://is.gd/MpmO2t) в межах антикорупційної програми та 
регламентована наказом ректора Про деякі питання запобігання корупції у ВНУ імені Лесі Українки від 07.10.2021 
р. (https://tinyurl.com/4pes4ect). У ЗВО працює уповноважена особа з питань запобігання та виявлення фактів 
неправомірної вигоди (https://is.gd/GYtVzx). Під час реалізації освітнього процесу на ОП із здобувачами 
проводились ознайомчі бесіди щодо недопущення надання/отримання неправомірної вигоди із залученням 
відповідних профільних фахівців (http://surl.li/ccxuh). Поведінка працівників і студентів університету 
регламентується Правилами внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі Українки (http://surl.li/bdoop) і передбачає 
взаємоповагу та недопущення будь-яких форм дискримінації, фізичного або психічного насильства. У 
профілактичних заходах щодо запобігання службових зловживань активну участь беруть куратори академічних 
груп, студентська рада факультету, психологічна служба (https://is.gd/CPd7Wp). На засіданнях науково-методичної 
ради ЗВО періодично обговорюється проблематика щодо запобігання та виявлення фактів отримання/надання 
неправомірної вигоди (до прикладу, доповідь О. Бєлкіної-Ковальчук (http://surl.li/cylwk) Профілактика булінгу 
20.01.2021 р.). Здобувачі освіти мають змогу повідомити про факти неправомірної вигоди та інші можливі 
зловживання через електронну або фізичну скриньки довіри факультету (http://surl.li/cylvi) та вебсторінку ЗВО 
(https://is.gd/43UvDe), де усі звернення є анонімними. Врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із 
порушенням норм академічної доброчесності, здійснюється у межах Кодексу академічної доброчесності 
(https://cutt.ly/InCaRmP); Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-
дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3DAyjIJ). Моніторинг щодо потенційних конфліктних ситуацій на ОП проводиться зокрема через 
онлайн-опитування учасників освітнього процесу (http://surl.li/cvqnp). На ОП практика застосування процедури 
вирішення  конфліктних ситуацій відсутня.

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП в ЗВО регулюється: 
Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття ОП у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3qVdu30 ), Пояснювальною запискою до складання силабусу (сформовано на основі рекомендацій 
НАЗЯВО) (https://bit.ly/3LhXgue), Порядком формування ОП та навчальних планів підготовки фахівців за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3pRhyAI), Положенням про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://bit.ly/3qJJ9o9), 
рішеннями засідань науково-методичної ради університету (https://bit.ly/3wBhWXV).
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2020 року створений навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3wD8GlY), який здійснює моніторинг, надає рекомендації щодо оновлення ОП, готує зразки 
формування ОП, яким керуються гаранти ОП. 
ОП розробляється групою забезпечення зі спеціальності ОП, до складу якої входять гарант, НПП, провідні фахівці, 
представники роботодавців та ЗО.
ОП погоджується гарантом ОП та керівником групи забезпечення. Після процедури громадського обговорення, 
експертизи ОП у навчальному відділі та відділі забезпечення якості вищої освіти ОП затверджується Вченою радою 
університету, оприлюднюється на сайті ВНУ імені Лесі Українки. Щорічно відбувається моніторинг і перегляд ОП.

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

ОП переглядається та оновлюється із періодичністю раз на рік. Останні перегляди ОП відбувалися в 2021 р. та в 
2022 р. та були зумовлені оновленням вимог до освітніх програм, з метою відповідності: принципам формування 
вільної траєкторії навчання студентами; рекомендаціям стейкхолдерів, ЗО та інших зацікавлених осіб. 
Розроблений проєкт ОП пройшов громадське обговорення (https://bit.ly/3pIu4Tj, https://bit.ly/3prVDA8),  
рецензування представниками стейкхолдерів та академічної спільноти (https://bit.ly/3K3RDzi), експертизу в 
навчально-методичному відділі університету та розглянутий на раді факультету.
Внаслідок останнього перегляду ОП відбулися такі зміни у 2021 році:
1) у циклі загальної підготовки:       
- введено такі ОК, як: ОК4 на основі пропозицій стейкхолдерів, зокрема Іванків О. (https://cutt.ly/cKVgfjZ); ОК5 на 
основі моніторингу ОП за аналогічною спеціальністю Українського державного університету залізничного 
транспорту;
- перейменовано ОК Методологія та організація наукових досліджень в галузі на ОК Методологія наукових 
досліджень з обліку і оподаткування (на основі пропозицій Жука В., Мачулки О. при обговоренні ОП 
(https://bit.ly/3prVDA8, https://bit.ly/3SoxsPt));
- зменшено обсяг кредитів за циклом загальної підготовки з 27 до 20 кредитів ЄКТС;
2) у циклі професійної підготовки:
- змінено та поглиблено такі ОК, як: ОК7, враховуючи побажання стейкхолдерів при громадському обговоренні ОП 
(https://bit.ly/3pIu4Tj, https://bit.ly/3prVDA8) та зустрічі зі стейкхолдерами (https://cutt.ly/cKVgfjZ); ОК11 – для 
забезпечення компетентностей, визначених чинним Стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня 
спеціальності 071 Облік і оподаткування та для забезпечення стратегічних цілей розвитку Волинської області, що 
втілюються через проєктну діяльність, та ОК12, зважаючи на позитивні відгуки стейкхолдерів щодо дисциплін, що 
забезпечують формування компетенцій професіонала з обліку у декількох галузях управління 
https://cutt.ly/zZE2xkV; (https://cutt.ly/cKVgfjZ);
- введено такі ОК, як: ОК8 на основі вивчення досвіду академічної спільноти, а саме Західноукраїнського 
національного університету; ОК9 на основі узагальнених пропозицій громадського обговорення ОП, вивчення і 
забезпечення Стратегії розвитку Волинської області до 2027 року та моніторингу НП підготовки магістра ДУ 
Одеська політехніка; ОК10, враховуючи досвід іноземних освітніх програм, зокрема Державного університету імені 
Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Республіка Польща). 
Введення ОК 14 та ОК 15, упродовж яких відбувається поетапне написання кваліфікаційної роботи, зумовило 
зменшення кількості кредитів ЄКТС на ОК17 з 8 до 3 кредитів ЄКТС;
- збільшено кількість кредитів ЄКТС на ОК13 з 4 до 5 кредитів ЄКТС;
- збільшено обсяг кредитів за циклом професійної підготовки з 40 до 46 кредитів ЄКТС;
- розширено кількість дисциплін вільного вибору з 5 до 6 дисциплін та збільшено кількість кредитів ЄКТС на них (з 
23 кредитів ЄКТС до 24 кредитів ЄКТС).

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

Залучення ЗО до процесу періодичного обговорення ОП проводиться шляхом громадського обговорення та 
анкетування в онлайн-форматі https://bit.ly/3pIu4Tj. При розробці ОП до складу робочої групи входили ЗО 
Герасимчук Х. - здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня ОП Облік і аудит та Лопанчук Ю. - здобувач 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП Облік і аудит. ЗО Кобильчук М. наголосила на необхідності 
розвитку навичок ділової комунікації іноземною мовою майбутнього професіонала з обліку і оподаткування, що 
прозвучало при обговоренні ОП випускниками-магістрами (https://bit.ly/3dvmtVt), результатом стало 
впровадження ОК2, що забезпечило формування ПРН03. Для моніторингу якості викладання ОК та висловлення 
пропозицій щодо їх удосконалення наприкінці семестру студенти анонімно заповнюють анкету-опитувальник. 
Результати анонімного анкетування обговорюються на засіданнях кафедри (https://bit.ly/3prVDA8), раді факультету 
економіки та управління та є публічною інформацією (https://bit.ly/3w91D4w). Відповідно до Статуту ВНУ імені Лесі 
Українки, Положень про Вчену раду університету та про вчену раду факультету економіки та управління ЗО входять 
до таких рад, а також до НТАіС, органів студентського самоврядування, а отже беруть участь у процесі обговорення 
та періодичного перегляду ОП. З цією метою проводяться фокус-групи із здобувачами освіти бакалаврату і 
магістратури на предмет доцільності і необхідності певних ОК в ОП (https://bit.ly/3SVDjg1).

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

Згідно зі Статутом університету (https://cutt.ly/9ZRwGVy) та Положенням про студентське самоврядування у ВНУ 
імені Лесі Українки (https://cutt.ly/aZRwNeH) студентське самоврядування бере участь в удосконаленні освітнього 
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процесу, в заходах щодо забезпечення якості вищої освіти, у засіданнях стипендіальних комісій, в організації 
семінарів, наукових конференцій, круглих столів тощо та виконує інші функції, передбачені Законом України Про 
вищу освіту. Положення про Вчену раду ВНУ імені Лесі Українки https://cutt.ly/hZRyJQv передбачає, що виборні 
представники студентів за гарантованою квотою входять до складу Вченої ради університету, а також рад 
факультетів https://cutt.ly/uZRyzSB. Студентське самоврядування вивчає пропозиції ЗО щодо внесення змін до ОП, 
проводить анкетування, залучає студентство до опитувань та обговорення ОП, подає пропозиції на випускові 
кафедри та гаранту, долучається до організації заходів, що популяризують академічну доброчесність на факультеті, 
відслідковує інформацію щодо працевлаштування та життєвої траєкторії випускників ОП. Представники 
студентського самоврядування беруть участь у засіданнях ректорату, вчених рад факультету та університету, мають 
можливість вносити пропозиції та голосувати за відповідні рішення. Результати опитування щодо внутрішнього 
забезпечення якості освітнього процесу розглядаються на засіданні студентської ради факультету, університету два 
рази на рік ( http://surl.li/cvqmz).

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

До процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості залучені роботодавці. На 
факультеті створено Раду стейкхолдерів, основними завданнями якої є надання рекомендацій щодо вдосконалення 
ОП, сприяння отриманню студентами досвіду практичної роботи, (https://cutt.ly/yZRfua8). Мачулка О., заступник 
директора ТОВ ЛРЗ Мотор з фінансово-економічних питань, та Іванків О., директор ТзОВ Консалтинг центр, 
входять до складу робочої групи ОП. Роботодавці виступають рецензентами ОП, зокрема головний бухгалтер ТОВ 
Яровиця Бляхарчук М. та в.о. начальника управління економічного розвитку та торгівлі Волинської ОДА Ткачук А. 
надали свої пропозиції щодо провадження ОП та її компонент (https://bit.ly/3Nl19yO). 
Кафедра тісно співпрацює з ТПП, організацією, що сприяє розвитку міжнародної діяльності підприємств 
Волинської області. Зокрема президент Смолич О. та віце-президент Волинської ТПП Киричук В. надали свої 
схвальні пропозиції щодо викладання ОК8 та ОК12 (https://cutt.ly/vZRbaKj). Елементом покращення якості ОП є 
гостьові лекції роботодавців. Позитивним вбачаємо досвід захисту переддипломної практики магістрів на 
підприємстві, із залученням керівників від підприємств (Гузь А. – СГПП Дружба, Мазяр Т. – ПП Агротехніка).
За результатами пропозицій стейкхолдерів, комунікацій гаранта та групи забезпечення із роботодавцями на 
засіданнях кафедри приймаються рішення щодо внесення змін до ОП та окремих ОК (https://bit.ly/3ptnMqc). 

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

Робота щодо моніторингу працевлаштування випускників ОП здійснюється у межах діяльності Асоціації 
випускників (https://cutt.ly/BXrqCJp) на базі відділу молодіжної політики та соціальної роботи ВНУ імені Лесі 
Українки (https://cutt.ly/qZRSewK , https://cutt.ly/iZRSLZg ). 
 На ФЕУ вже другий рік поспіль впроваджується інформаційний проєкт Знайомтесь! Успішні з ФЕУ! 
(https://bit.ly/3dadnxg). Протягом цього часу було презентовано понад 40 історій успіху випускників спеціальності 
Облік і оподаткування (https://cutt.ly/KXrwhmA). Колектив кафедри обліку і оподаткування підтримує постійний 
зв’язок з випускниками, аналізуючи їх кар’єрний шлях та попит на професіоналів з обліку та оподаткування. 
Щороку після закінчення навчання формується інформація про працевлаштування (https://cutt.ly/IXrfLko) та 
здійснюється аналіз тенденцій працевлаштування випускників ОП (у кількісних вимірниках і за сферами 
діяльності) (https://cutt.ly/IXrgbq6). Випускники долучаються до: щорічного опитування щодо задоволеності 
отриманими результатами та набутими компетенціями з метою врахування їх зауважень у процесі удосконалення 
ОП та навчальних планів (https://cutt.ly/kXrgLR2); до обговорення ОП у якості стейкхолдерів, гостьових лекторів та 
експертів навчально-наукової лабораторії кафедри обліку та оподаткування Consulting lab (https://cutt.ly/vXreCRK). 
Міжнародний контекст у працевлаштуванні випускників ОП свідчить про підтвердження унікальності ОП (Граб О., 
Сельвеструк Я., Деленів П., Юрлов О.).

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?

У 2020 р. в університеті створено навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти. Політика відділу 
спрямована на: дотримання нормативно-правових документів при розробці ОП; розподіл повноважень між усіма 
учасниками програми; розвиток на програмі студентоцентрованого навчання; підвищення якості методичного 
забезпечення дисциплін; проведення моніторингу ОП разом із групою забезпечення, гарантом, науково-
методичною комісією факультету та деканатом з метою оцінювання актуальності її змісту; відстеження динаміки 
надання освітніх послуг і ступеня досягнення результатів навчання; визначення якості підготовки випускників та їх 
готовності до професійної діяльності та на швидке реагування щодо оновлення складових ОП відповідно до 
нормативної бази ЗВО. З вересня 2019 року тоді відділом ліцензування та акредитації (зараз НМВЗЯВО) 
запроваджено діяльність Школи гарантів для обміну досвідом та інформацією щодо підготовки та проходження 
акредитації, врахування рекомендацій та зауважень експертів під час акредитації ОП. Відділ проводить 
загальноуніверситетське онлайн-опитування Освіта очима студентів. Реагуючи на потреби здобувачів ВО у розвитку 
пізнавальних та творчих здібностей, в університеті створюється електронний каталог вибіркових дисциплін 
відповідно до Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів ВНУ імені Лесі 
Українки https://bit.ly/3PsLLQT. В ОП, що акредитується, посилено акцент на практичну підготовку, збільшено 
кількість практик та кредитів для їх проходження. Для всебічного забезпечення компетентностей і досягнення ПРН 
було посилено освітні компоненти складовою оподаткування. Проведена корекція ОК програми, спрямованих на 
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забезпечення компетентностей та задоволення потреб та інтересів ЗО через призму студентоцентрованого навчання. 
В умовах сучасних суспільних викликів, пов’язаних із пандемією, військовим станом, проведено корекцію в 
організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. У ЗВО були організовані 
тренінги для викладачів щодо використання платформ для дистанційного навчання Office 365 Teams, Moodle, 
Google Classroom. Активізувалася розробка дистанційних курсів для здобувачів освіти ОП.

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?

Враховуючи те, що акредитація ОП Облік і оподаткування є первинною, то результати зовнішнього забезпечення 
якості вищої освіти відсутні. Але враховані пропозиції, рекомендації ЕГ, ГЕР, НАЗЯВО щодо акредитаційних справ 
ОП Волинського національного університету імені Лесі Українки (2020-2022 рр.) 

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

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП шляхом участі у 
громадському обговоренні ОП (https://bit.ly/3pIu4Tj).
У рамках договорів про співпрацю із ЗВО регулярно відбуваються обговорення якості ОП, зокрема, на спільному 
засіданні представників кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування ЛТЕУ й кафедри обліку і 
оподаткування ВНУ імені Лесі Українки, на якому обговорено низку питань щодо напрямів подальшого 
вдосконалення ОП.
Академічна спільнота через своїх представників бере активну участь у введенні змін, що зумовлені сучасними 
тенденціями розвитку спеціальності. З метою обміну досвідом щодо актуалізації та унікальності освітніх програм 
спеціальності 071 Облік і оподаткування відбулося засідання гарантів під головуванням д. е. н. Бондара М. у рамках 
розширеного засідання підкомісії з обліку і оподаткування науково-методичної комісії з бізнесу, управління та 
права https://cutt.ly/tZR2La1.
У рамках міжкафедрального семінару Організація та забезпечення освітнього простору ЗО спеціальності 071 Облік і 
оподаткування для підвищення якості отриманих компетенцій відбулася зустріч НПП кафедри обліку і 
оподаткування ВНУ імені Лесі Українки зі стейкхолдерами – НПП кафедри обліку і аудиту ДВНЗ Ужгородського 
національного університету https://cutt.ly/4ZR0BIs, https://cutt.ly/JZR0OlS. 
Підвищенню якості освітнього процесу сприяє взаємовідвідування занять, проведення відкритих лекцій НПП 
(https://bit.ly/3TXUKNr), проведення наукових та методичних семінарів на кафедрі.

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

Внутрішнє забезпечення якості освіти ЗВО здійснюється взаємоузгодженою роботою його структурних підрозділів. 
Навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти координує роботу структурних підрозділів із 
організації внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, проводить внутрішній аудит ОП, пропозиції та 
зауваження щодо покращення якості освіти обговорюються на Вченій та науково-методичній радах університету, 
ректораті.
Відділ ТЗН Центр інноваційних технологій і комп’ютерного тестування забезпечує впровадження сучасних 
інформаційних технологій в освітній процес. 
Науково-дослідна частина університету сприяє розвитку науково-дослідної діяльності НПП та ЗО.
Навчальний відділ моніторить якісні показники навчання ЗО, а також, спільно із відділом забезпечення якості 
вищої освіти, координує методичне та кадрове забезпечення ОП. 
Факультет економіки та управління аналізує динамічний попит сучасного ринку праці, вивчає рівень задоволеності 
ЗО рівнем навчання і викладання на ОП та імплементує ОП в освітній процес.
Представники органів студентського самоврядування беруть активну участь у роботі ради факультету, здійсненні 
моніторингу якості навчання та викладання. 
Узгоджена взаємодія усіх структурних підрозділів університету у здійсненні процедур внутрішнього забезпечення 
якості освіти дозволяє забезпечити оптимальну реалізацію ОП.

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 в ЗВО регулюються Статутом ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3Ui83IG) і Колективним договором ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3tdfDc2), Положенням про 
організацію освітнього  процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі 
Українки (https://bit.ly/3BKNxt6), контрактами науково-педагогічних працівників, які укладаються при прийомі на 
роботу (https://bit.ly/3GUisEj), Правилами прийому до ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3PUCX89) та 
договорами здобувачів вищої освіти, які укладаються при вступі на навчання. Повний перелік організаційно-
розпорядчих документів нормативно-правової бази, які регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього 
процесу, розміщений у вільному доступі на офіційному вебсайті ЗВО у вкладці Нормативно-правова база 
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(https://bit.ly/3DHSc0c). У ЗВО з 2015 р. запроваджено електронний документообіг з використанням хмарного 
середовища Office 365, з 2020 р. – електронний розклад занять (ПС-розклад http://194.44.187.20/cgi-
bin/timetable.cgi). 

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

На офіційному вебсайті Волинського національного університету імені Лесі Українки у вкладці Громадське 
обговорення ОП розміщується проєкт ОП, навчальний план та анкети для пропозицій https://bit.ly/3SqkK2J.

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

https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/oblik-i-opodatkuvannya-2021-r-0

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
1. Кадрове забезпечення ОП: НПП, які беруть участь у реалізації ОП, повністю відповідають чинним Ліцензійним 
умовам (вимогам П. 38), є активними науковцями та мають досвід практичної роботи, проводять систематичну 
роботу із підвищення якості освітнього процесу, підвищують свій професійний рівень, удосконалюють викладацьку 
майстерність (підготовку магістрів за навчальним планом ОП здійснюють 22,2% д. е. н. зі спеціальності: Садовська І. 
та Мельник К.). 
2. Використання передових інформаційних технологій в освітньому процесі за ОП (зокрема використання платформ 
Moodle, Office 365, GoogleClass, елементів дистанційного навчання в умовах карантину, війни).
3. Високий рівень працевлаштування випускників ОП. Магістри спеціальності 071 Облік і оподаткування є постійно 
запитувані як на вітчизняних підприємствах, так і на підприємствах з іноземними інвестиціями. Міжнародний 
контекст у працевлаштуванні випускників ОП свідчить про підтвердження унікальності, особливостей ОП, що 
акредитується. 
4. Упровадження дуальної освіти на ОП як елементу удосконалення освітнього процесу. 
5. Відкриття навчально-наукової лабораторії Consulting lab з метою формування фахових компетенцій і 
забезпечення ПРН.
6. Студентоцентроване навчання, можливості академічної мобільності, що сприяють формуванню індивідуальної 
освітньої траєкторії ЗО, дотриманню вимог та принципів академічної свободи, забезпечують сприятливий 
психологічний клімат, комфортне освітнє середовище протягом усього періоду навчання. 
7. Активна співпраця ВНУ імені Лесі Українки із вітчизняними і зарубіжними ЗВО, що передбачає різного роду 
стажування НПП, участь у науково-практичних конференціях, публікації наукових статей у фахових виданнях, 
обмін досвідом. 
8. Висока залученість викладацького складу до профорієнтаційної роботи як з учнівською молоддю (проєкт Зробимо 
Волинь кращою), так і зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня з інших спеціальностей, що дає можливість 
здійснювати достатні набори студентів, формувати повноцінні академічні групи і надавати якісні освітні послуги.
9. Практична складова ОП забезпечена договорами із підприємствами Волинської області та міста Луцька про 
проходження виробничих практик, у тому числі  для підготовки кваліфікаційної роботи.
Слабкі сторони ОП:
1. Недостатність міжнародної мобільності здобувачів ОП, зокрема відсутність міжнародної програми Подвійний 
диплом (така можливість вивчається).
2. Вивчається можливість упровадження освітніх компонент, що викладатимуться іноземною мовою, для 
формування навичок комунікації з іноземними партнерами у ЗО.
3. Відсутність можливості проходження виробничих практик на підприємствах за кордоном з метою вивчення 
особливостей методик обліку та оподаткування в країнах-партнерах.

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

1. Враховуючи суспільну необхідність оновлення прикладних бухгалтерських програм, вбачаємо перспективним 
підготовку за освітньою програмою Облік і оподаткування на другому (магістерському) рівні здобувачів освіти, які 
попередньо отримали фах зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки і працюють в ІТ-сфері. Вивчення досвіду таких ЗО 
дасть змогу виявити нові аспекти якіснішого змісту ОК3 і сприятиме розробці альтернативного українського 
контенту на противагу широковідомій 1-С бухгалтерії.
2. Актуальною є розробка програми Подвійний диплом за ОП Облік і оподаткування та впровадження відповідних 
заходів в рамках міжнародної мобільності здобувачів ОП, співпраці з іноземними ЗВО.
3. На основі проведеного моніторингу ОП для активної комунікації з іноземними партнерами планується 
впровадити викладання окремих ОК іноземною мовою (кількість НПП кафедри, які вільно володіють англійською 
мовою, є достатнім).
4. Розробляються угоди з іноземними підприємствами з метою розширення баз виробничих практик. Особливу 
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увагу приділяється підприємствам-партнерам волинських фірм, установ та підприємств з іноземними інвестиціями.
5. Залучення до гостьових лекцій фахівців з обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування у сфері 
міжнародних операцій, що посилить процес набуття здобувачами вищої освіти спеціальних компетентностей і 
результатів навчання, заявлених в ОП.

 

 
          
  

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: Цьось Анатолій Васильович

Дата: 23.09.2022 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

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

Підготовка 
кваліфікаційної 

роботи.pdf

g8nb07MuDCAxGUa
FId/mivjyHFvs76Qa9

CvMVlxltEc=

Ауд G-410
Дошка аудиторна – 1 шт.

Мультимедійний проектор BenQ 
MX503, 1 шт. 

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

ОК16. Переддипломна 
практика з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

практика Переддипломна 
практика з 
написанням 

кваліфікаційної 
роботи.pdf

kvVe6EjJxXwTFOUJ
6629JAgb8XQujB0w

DkKMN4+tgww=

Ауд G-408
Дошка аудиторна – 1 шт.

Мультимедійний проектор Epson 
EB-X8, 1 шт.

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

ОК15. Виробнича 
практика з організації 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

практика Виробнича 
практика з 

організації обліку, 
контролю, аналізу 
та оподаткування 

з написанням 
кваліфікаційної 

роботи.pdf

+hE3KKAte8Djv/8s5
5+fdRVofar0t6GvV3

cCt+T/Jcc=

Ауд G-408
Дошка аудиторна – 1 шт.

Мультимедійний проектор Epson 
EB-X8, 1 шт.

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

ОК14. Навчально-
наукова практика з 
обліку і 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

практика Навчально-наукова 
практика з обліку і 

оподаткування з 
написанням 

кваліфікаційної 
роботи.pdf

ljtLju6i3B+pS3Zx/0o
qdn2QVyERf6ywNC

pOKgrrrU8=

Ауд G-408
Дошка аудиторна – 1 шт.

Мультимедійний проектор Epson 
EB-X8, 1 шт.

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

Ок13. Організація і 
методика аудиту

навчальна 
дисципліна

Організація і 
методика 

аудиту.pdf

oJsHcZTdrC4krIRhx
3TB8zVmYLOISnhN

Jmszfs4mCrE=

Ауд G-304
Дошка аудиторна – 1 шт.

Мультимедійний проектор Epson 
EB-X8, 1 шт.

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

ОК12. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 

навчальна 
дисципліна

Обліково-
аналітичне 

забезпечення 

o03axmhdGq+W8fH
S+pEPBB5jM4WAuo

7oZTILQRuX3lc=

Ауд G-304
Дошка аудиторна – 1 шт.



стратегічного 
управління розвитком 
підприємства 
(тренінг-курс)

стратегічного 
управління 
розвитком 

підприємства 
(тренінг-курс).pdf

Мультимедійний проектор Epson 
EB-X8, 1 шт.

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

ОК11. Облік і 
оподаткування в 
управлінні проєктами

навчальна 
дисципліна

Облік і 
оподаткування в 

управлінні 
проєктами.pdf

4QYA12hHdlOkyvWk
2mph3Z2g2Rn/ut4K

ctEeZgx59iI=

Ауд G-304
Дошка аудиторна – 1 шт.

Мультимедійний проектор Epson 
EB-X8, 1 шт.

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

ОК10. Організація і 
методика фінансової 
звітності за 
міжнародними 
стандартами

навчальна 
дисципліна

Організація і 
методика 
фінансової 

звітності за 
міжнародними 

стандартами.pdf

cMvzC0zNPJQhQjXk
h5uHwKaKRYPgVY
UgkF+J6QuekaM=

Ауд G-410
Дошка аудиторна – 1 шт.

Мультимедійний проектор BenQ 
MX503, 1 шт. 

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

ОК9. Консалтинг у 
сфері обліку, аналізу, 
аудиту та 
оподаткування

навчальна 
дисципліна

Консалтинг у сфері 
обліку, аналізу, 

аудиту та 
оподаткування.pdf

B3E8ccm+ne5cTc7su
3s9U/Cj4TLBb1XPAL

YhPj0dy04=

Ауд G-302
Дошка аудиторна – 1 шт.

Мультимедійний проектор 
CANON LV–X 300, 1 шт.

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

ОК8. Облік і 
оподаткування 
міжнародних операцій

навчальна 
дисципліна

Облік і 
оподаткування 

міжнародних 
операцій.pdf

5excpFkQ9/aEHpRI
qQmS7uwyEk6jHKPc

hvct+a6/fZM=

Ауд G-304
Дошка аудиторна – 1 шт.

Мультимедійний проектор Epson 
EB-X8, 1 шт.

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

В on-line-форматі із 
використанням ресурсу Moodle. 

ОК7. Організація 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування

навчальна 
дисципліна

Організація обліку, 
контролю, аналізу 

та 
оподаткування.pdf

DK4j1cAllnn6usiV8F
N1BlRoswye8Q7k7X

0aXzYCQXk=

Ауд G-302

Дошка аудиторна – 1 шт.
Мультимедійний проектор 
CANON LV–X 300, 1 шт.

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

ОК6. Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством

навчальна 
дисципліна

Бухгалтерський 
облік в управлінні 

підприємством.pdf

hqySmtaF/235Av6Hq
SciQssWSUMOdKj8

Dnh554cc6NU=

Ауд G-410
Дошка аудиторна – 1 шт.
Мультимедійний проектор BenQ 



MX503, 1 шт. 
Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 
Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 
В on-line-форматі із 
використанням ресурсу Moodle. 

ОК5. Адміністрування 
податків (вітчизняний 
і міжнародний 
контексти)

навчальна 
дисципліна

Адміністрування 
податків 

(вітчизняний і 
міжнародний 

контексти).pdf

zlXkWaoMMp22iand
sMqnDNhVQNw0xjk
rrWANm3wqGh0=

Ауд G-410
Дошка аудиторна – 1 шт.

Мультимедійний проектор BenQ 
MX503, 1 шт. 

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

ОК4. Професійна 
етика бухгалтера, 
аудитора та 
податківця

навчальна 
дисципліна

Професійна етика 
бухгалтера, 

аудитора та 
податківця.pdf

MzaFJ2bYH3I8xkqC
DjtAMMMGbb4FEkZ

1/aFGFtpu4fw=

Ауд G-308
Дошка аудиторна – 1 шт.

Мультимедійний проектор BenQ 
MX503, 1 шт. 

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

ОК3. Сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Сучасні 
інформаційні та 

комунікаційні 
технології у 
професійній 

діяльності.pdf

m/nVECdFkXxfRcB
DtJTikWe5UZcYkQC

2AI++l08C2Ds=

Ауд С-9
Програмне забезпечення класу 
http://cit.vnu.edu.ua/?page_id=33 

Ауд G-308
Дошка аудиторна – 1 шт.
Мультимедійний проектор BenQ 
MX503, 1 шт. 

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

ОК2. Ділова 
комунікація 
іноземною мовою

навчальна 
дисципліна

Ділова комунікація 
іноземною 
мовою.pdf

1dZNCy2HQuA1RC+
II8wfXj8FV8h5ojY+j

LiEsXZ4jSY=

Спеціалізовані класи 
(лінгвофонний кабінет).
Ауд G-410
Дошка аудиторна – 1 шт.
Мультимедійний проектор BenQ 
MX503, 1 шт. 

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

ОК1. Методологія 
наукових досліджень з 
обліку і 
оподаткування

навчальна 
дисципліна

Методологія 
наукових 

досліджень з обліку 
і 

оподаткування.pdf

32xQ3OhEzLFrysm6
8Llzy/IR+CeZ1sGa/v

H1dbm33lY=

Ауд G-410
Дошка аудиторна – 1 шт.
Мультимедійний проектор BenQ 
MX503, 1 шт. 

Ноутбук Samsung P29, 1 шт. 

Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint. 

Доступ до баз даних Web of 
Science, Scopus, ScienceDirect, 
SpringerLink's eBook collection 



https://library.vnu.edu.ua/resource
/prepaid-resources/databases/

 
* 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

286498 Садовська 
Ірина 
Борисівна

Завідувач 
кафедри-
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 008190, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 113423, 
виданий 

19.02.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001898, 
виданий 

23.12.1999, 
Атестат 

професора 
12ПP 006224, 

виданий 
09.11.2010

36 ОК7. 
Організація 
обліку, 
контролю, 
аналізу та 
оподаткування

Диплом спеціаліста, 
Кам’янець-
Подільський 
сільськогосподарськи
й інститут, рік 
закінчення 1983, 
спеціальність: 
08.06.04 
бухгалтерський облік і 
аналіз господарської 
діяльності

Виконуються пп. 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 
19, 20 П. 38 
Ліцензійних умов

Стажування та 
підвищення 
кваліфікації по 
дисципліні:
1. Міжнародне 
стажування у Вищій 
соціально-
економічній школі в 
Пшеворську, 
Республіка Польша 
(Wyzcza Szkola 
Spoleczno-Gospodarcza 
w Przeworsku, Polska) з 
01 червня 2019 р. по 31 
серпня 2019 р (180 
годин), сертифікат 
Сертифікат № 2019-
387 від 31.08.2019 р.
2. Міжнародне 
стажування у Вищому 
Семінаріумі 
Духовному (м. 
Варшава, Республіка 
Польща), з 09.09.2019 
по 21.09.2019 (120 
годин). Сертифікат № 
KW-092019/029 від 
21.09.2019 р.
3. Підвищення 
кваліфікації: 
Сертифікований курс 
навчання (5 блоків) за 
програмою 
«Сертифікований 
професійний 
бухгалтер агробізнесу 
(CAPA)», 01.11.2019 – 
18.12.2019 р. (180 
годин). Сертифікат № 
190450 від 18 грудня 
2019 року.
4. Стажування у 
вищому навчальному 



закладі : наукове, 
методичне, освітньо-
професійне. 
Львівський 
торговельно-
економічний 
університет, кафедра 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування, наказ 
№ 61к/в від 
25.03.2021 року, 
сертифікат № 145/16 
від 27.09.2021 р. (з 
25.03.21 р. по 25.09.21 
р. (6,0 кредитів ЄКТС, 
180 год)).

Публікації з 
дисципліни:
1. Making managerial 
decisions in the 
agrarian management 
through the use of ABC-
analysis tool / Nuzhna 
O., Tluchkevych N., 
Semenyshena N., 
Nahirska K., Sadovska 
I. Independent journal 
of management & 
production (ijm&p). 
2019. Vol. 10, No. 7. P. 
798–816. P. 798–816. 
DOI: 
10.14807/ijmp.v10i7.90
1
2/ Садовська І. Б., 
Бабіч І. І., Нагірська К. 
Є. Організація обліку і 
оподаткування у 
фермерських 
господарствах в 
контексті 
професійного 
бухгалтерського 
судження. Облік і 
фінанси. 2019. № 
4(86). С. 45–53. DOI : 
10.33146/2307-9878-
2019-4(86)-45-53
3. Semenyshena N. 
Khorunzhak N., 
Sadovska I. Evaluation 
of the adaptability of 
scientific theories for 
the development of 
accounting institute. 
Intellectual Economics. 
2020. Vol. 14, No 1. P. 
113–129.
DOI : 
https://doi.org/10.1316
5/IE-20-14-1-07 
(Scopus, Q2)

ПП. 1
1. Making managerial 
decisions in the 
agrarian management 
through the use of ABC-
analysis tool / Nuzhna 
O., Tluchkevych N., 
Semenyshena N., 
Nahirska K., Sadovska 
I. Independent journal 
of management & 
production (ijm&p). 
2019. Vol. 10, No. 7. P. 
798–816. P. 798–816. 
DOI: 
10.14807/ijmp.v10i7.90



1
2/ Садовська І. Б., 
Бабіч І. І., Нагірська К. 
Є. Організація обліку і 
оподаткування у 
фермерських 
господарствах в 
контексті 
професійного 
бухгалтерського 
судження. Облік і 
фінанси. 2019. № 
4(86). С. 45–53. DOI : 
10.33146/2307-9878-
2019-4(86)-45-53 
3. Semenyshena N. 
Khorunzhak N., 
Sadovska I. Evaluation 
of the adaptability of 
scientific theories for 
the development of 
accounting institute. 
Intellectual Economics. 
2020. Vol. 14, No 1. P. 
113–129.
DOI : 
https://doi.org/10.1316
5/IE-20-14-1-07 
(Scopus, Q2)
4. Calculation of the 
efficiency of involving 
the institute of audit in 
sustainable 
development of rural 
areas in Ukraine / Zhuk 
V., Kantsurov O., 
Sadovska I., Melnyk K., 
Safarova A., Starenka 
O., Nahirska K., 
Nuzhna O., 
Tluchkevych N. AD 
ALTA: Journal of 
Interdisciplinary 
Research. 2021. Vol. 11. 
Iss. 2. Spicial Issue XXI. 
2021. P. 128–135. 
URL: 
http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/110221/
PDF/110221.pdf
5. Financial and 
economic evaluation of 
agricultural insurance 
market in ukraine / 
Ivashkiv I., Korol S., 
Lyashenko O., Sadovska 
I., Nadvynychnyy S. 
Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal. 2021. Vol. 7, 
No. 3. 
DOI: 
https://doi.org/10.5159
9/are.2021.07.03.03 
https://doi.org/10.5159
9/are.2021.07.03.03

ПП. 3
Садовська І. Б., 
Бляхарчук М. О. 
Облікова політика в 
управлінні 
підприємством: 
методика і практика : 
монографія. Луцьк : 
Волин. обл. друк., 
2018. 300 с. (8,7 друк 
арк, особистий внесок 
– 5,2 авторських 
аркуша) 



ПП. 4
1. Садовська І. Б., 
Кулинич М. Б., 
Фатенок-Ткачук А. О. 
Виробнича практика з 
організації обліку, 
контролю, аналізу та 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи : методичні 
вказівки до 
виконання. Луцьк : 
ВНУ імені Лесі 
Українки, 2021. 62 с
2. Садовська І. Б. 
Організація обліку, 
контролю, аналізу та 
оподаткування : 
метод. рек. до практ. 
занять. Луцьк : ВНУ 
імені Лесі Українки, 
2022. 56 с.
3. Садовська І. Б. 
Організація обліку, 
контролю, аналізу та 
оподаткування : 
метод. рек. до 
самостійної роботи. 
Луцьк : ВНУ імені Лесі 
Українки, 2022. 34 с.
4. Садовська І. Б. 
Організація обліку, 
контролю, аналізу та 
оподаткування : 
конспект лекцій. 
Луцьк : ВНУ імені Лесі 
Українки, 2022. 252 с.
5. Садовська І. Б. 
Облік і оподаткування 
в управлінні 
проєктами : конспект 
лекцій. Луцьк : ВНУ 
імені Лесі Українки, 
2022. 115 с.

ПП. 5
2019 р. Захист 
дисертації на здобуття 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09 
бухгалтерський облік, 
аналіз і аудит на тему 
«Розвиток теорії, 
методології і 
практики 
управлінського 
обліку: 
інституціонально-
інжинірингові 
аспекти»

ПП. 6
2019 р. Мартинюк 
Наталія Юріївна. 
Захист дисертації на 
здобуття ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09 
Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності) на тему 
«Управлінський облік 
і контроль якості на 
підприємствах 



будівельної галузі»

ПП. 7
1. Член 
спеціалізованої ради К 
35.840.03 
Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету
2. 15.03.2021 р. 
Опонування 
дисертації Вовчик 
Наталії Леонівни на 
тему «Інтегрована 
система обліку і 
контролю витрат в 
управлінні якістю 
продукції»
3. 25.01.2021 р. 
Опонування 
дисертації на 
присудження 
наукового ступеня 
доктора філософії 
Павлік Ірині Євгенівні 
на тему: «Організація 
обліково-аналітичних 
систем суб’єктів 
господарювання в 
аграрному секторі 
економіки України», 
071 «Облік і 
оподаткування», ДР 
№ 000993 
(спеціалізована вчена 
рада ДФ 58.082.008).
4. Член 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 58.082.017 в 
Західноукраїнському 
національному 
університеті.
5. Офіційний опонент. 
Захист дисертації на 
здобуття ступеня 
доктора філософії 
Аверкин Яків 
Федорович, тема 
дисертації: 
«Управлінський облік 
звичайної діяльності 
підприємств 
пивоварної 
промисловості», (071 
Облік і 
оподаткування).

ПП. 8
Член редакційної 
колегії фахового 
журналу 
«Економічний 
часопис» , з 2018р. по 
теперішній час

ПП. 9
Участь в складі 
акредитаційної комісії 
ОПП «облік і 
оподаткування» за 
першим 
бакалаврським рівнем 
зі спеціальності 071 
«Облік і  
оподаткування» у 
Харківському 
національному 
університеті міського 



господарства ім. О.М. 
Бекетова, 22-24 
травня 2018 р., наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 26 
квітня 2018 р. № 540-
л, 4-6 червня 2018 р.

ПП. 12 
1. Садовська І. Б. 
Вплив економічних 
дисбалансів на 
трансформацію 
функцій обліку. 
Трансформація 
бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
контролю в умовах 
соціально-
економічних викликів 
: матеріали Міжнар. 
кругового столу, 28 
трав. 2021 р. 
Тернопіль, 2021. Т. 1. 
С. 245–247.
2. Садовська І. Б. 
Облік резервів та 
забезпечень через 
призму професійного 
судження. Актуальні 
проблеми розвитку 
обліку, аналізу, 
контролю і 
оподаткування у 
контексті 
Європейської 
інтеграції та сучасних 
викликів глобалізації : 
матеріали ІХ міжнар. 
наук.-практ. конф. / 
[відп. за вип.: проф. 
Куцик П. О., проф. 
Воронко Р. М., доц. 
Марценюк Р. А.]. 
Львів, 2021. С. 115–
120.
3. Садовська І. Б., 
Нагірська К. Є. 
Облікова політика в 
організації обліку і 
оподаткуванні 
проєктної діяльності. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
трансформації 
економіки України : 
матеріали XV Всеукр. 
наук.-практ. конф. (м. 
Одеса, 10–12 листоп. 
2021 р.). Одеса, 2021. 
С. 65–66. URL : 
tezy.pdf 
(economics.net.ua)
4. Садовська І. Б. 
Фінансові результати 
неприбуткових 
організацій через 
призму професійного 
бухгалтерського 
судження. The 1 st 
International scientific 
and practical 
conference – Results of 
modern scientific 
research and 
development. (April 4-
6, 2021) Barca Academy 
Publishing, Madrid, 
Spain. 2021. С. 495–
499.



5. Садовська І. Б. 
Бюджетування, облік і 
аудит в управлінні 
грантовими 
проєктами. Сучасні 
кризові явища в 
економіці та проблеми 
облікового, 
контрольного та 
аналітичного 
забезпечення 
управління 
підприємством : 
матеріали XІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (25-26 черв. 
2021 р.). Луцьк, 2021. 
Вип. 13. С. 52–55.

ПП. 14
Диплом другого 
ступеня на 
всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
з бухгалтерського 
обліку в м. Дніпро 
(2017, 2018 р.р.)  
Якимчук Дмитро. 

ПП. 19
1. Член Федерації 
професійних 
бухгалтерів і 
аудиторів України,  з 
1996 по даний час.
2. Член Спілки 
аудиторів України з 
2000 по даний час.
3. Член Федерації 
аудиторів, бухгалтерів 
і фінансистів 
Агропромислового 
комплексу України 
(ФБАФ АПКУ) з 2002 
по даний час.
ПП. 20
1. Директор 
аудиторської фірми 
ТОВ АФ «Актив-
Аудит» з 2001 р. по 
даний час (за 
сумісництвом).
2. Фінансовий 
директор СВК 
«Урожай» з 2003 р. по 
даний час (за 
сумісництвом).

8752 Кулинич 
Мирослава 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034927, 
виданий 

04.07.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019031, 

виданий 
18.04.2008

23 ОК6. 
Бухгалтерськи
й облік в 
управлінні 
підприємством

Диплом спеціаліста, 
Тернопільський 
фінансово-
економічний інститут, 
рік закінчення: 1987, 
спеціальність: 
бухгалтерський облік, 
аналіз господарської 
діяльності

Виконуються пп. 1, 3, 
4, 7, 8, 9, 12, 19, 20 П. 
38 Ліцензійних умов

Стажування та 
підвищення 
кваліфікації по 
дисципліні:
1. Державний 
університет імені 
Марії Кюрі-
Склодовської (м. 
Люблін, Польща), 



кафедра фінансів і 
бухгалтерського 
обліку, сертифікат № 
000001353 (01.09.2017 
р. – 01.03.2018 р.)
2. Стажування у 
вищому навчальному 
закладі : наукове, 
методичне, освітньо-
професійне. 
Львівський 
торговельно-
економічний 
університет, кафедра 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування, наказ 
№ 61к/в від 
25.03.2021 року, 
сертифікат № 145/16 
від 27.09.2021 р. (з 
25.03.21 р. по 25.09.21 
р. (6,0 кредитів ЄКТС, 
180 год)).

Публікації з 
дисципліни:
1. Кулинич М. Б., 
Шепелюк Н. 
Використання 
цифрових технологій 
у формуванні 
обліково-аналітичної 
інформації 
менеджерами 
підприємства. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2019. 
№ 4(19). С. 189–197. 
DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2019-04-
189-197
2. Analysis and 
economic-mathematical 
modeling in the process 
of forecasting the 
financial capacity of 
milk processing 
enterprises of the 
agriculture sector: a 
case study of volyn 
region, Ukraine / 
Dziamulych M., 
Moskovchuk A., 
Vavdiiuk N., Kovalchuk 
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інтернет-конф., 31 
берез. 2020 р. : [тези 
виступів]. Полтава, 
2020. С. 278–281.
3. Мельник К. П. 
Очікування 
користувачів 
інтегрованої звітності 
щодо результатів 
аудиту. Розвиток 
бухгалтерського 
обліку, аудиту, 
фінансів та 
оподаткування в 
аграрному секторі 
економіки: тенденції 
та перспективи 
сучасного етапу : ХІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 16 квіт. 2020 р. 
: [матеріали виступів] 
/ відп. за вип. Ю. С. 
Бездушна. Київ, 2020. 
С. 82–84.
4. Melnyk K. P. Criteria 
of information 
assessment in audit. 
Priority Areas of 
Science Research : 
Abstracts of the 10st 
International scientific 
and practical 
conference, оctober 26–
27, 2020. USA, 
Washington. 2020. P. 
24–27. URL: http://el-
conf.com.ua/wp-
content/uploads/2020/
11/США_жовтень_сай
т.pdf
5. Мельник К. П. 
Консалтингова теорія 
аудиту – основа його 
інституалізації. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
трансформації 
економіки України : 
ХV Всеукр. наук.-
практ. конф., Одеса, 



10–12 листоп. 2021 р. 
Одеса, 2021. С. 144–
145.

ПП. 19
Є членом Федерації 
професійних 
бухгалтерів, аудиторів 
та фінансистів 
України, 2010-2022 
рр.

ПП. 20
Головний бухгалтер 
«Аудиторська фірма 
«Актив-Аудит», 2007-
2012 рр.
Головний бухгалтер 
ТзОВ підприємство 
«Слов’янка», 2010-
2014 рр.
Головний бухгалтер 
ПП «Вояж Луцьк» 
2014-2018 рр.

33693 Фатенок-
Ткачук Алла 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056585, 
виданий 

16.12.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028231, 
виданий 
10.11.2011

15 ОК12. 
Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
управління 
розвитком 
підприємства 
(тренінг-курс)

Диплом спеціаліста, 
Луцький державний 
технічний університет, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 
6.030509 облік і аудит

Виконуються пп. 1, 2, 
3, 4, 7, 10, 12, 19, 20 П. 
38 Ліцензійних умов

Стажування та 
підвищення 
кваліфікації по 
дисципліні:
1. Стажування у 
вищому навчальному 
закладі: наукове, 
методичне, освітньо-
професійне. 
Львівський 
торговельно-
економічний 
університет, кафедра 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування, наказ 
№ 61к/в  від 
25.03.2021 року, 
сертифікат № 145/16 
від 27.09.2021 р. 
(25.03.21 р. по 25.09.21 
р. (6,0 кредитів ЄКТС, 
180 год)).
2. Міжнародне 
стажування за 
програмою 
міжнародного проекту 
Interintelligent 
науково-
інноваційного центру 
компанії Sustainable 
development Ltd (м. 
Любляна, Словенія). 
Напрям стажування: 
Economics, 
management and 
financial accountability 
Тема стажування: 
Efective modeling 
strategies for complex 
systems under 
conditions of 
uncertainty and 
instability, сертифікат 
(2–29.10.2021 р). (60 
год.).



Публікації з 
дисципліни:
1. Фатенок-Ткачук А. 
О. Методика 
виявлення та аналізу 
існуючих резервів 
підприємства у 
процесі обліково-
аналітичного 
забезпечення 
розвитку 
підприємства. 
Економіка та 
суспільство. 2018. № 
18. С. 1026–1033 DOI: 
https://doi.org/10.3278
2/2524-0072/2018-18-
142
2. Marketing 
Technologies in Higher 
Education for 
Identifying the Needs of 
Consumers in Lifelong 
Learning / Khilukha O., 
Lipych L., Kushnir M. &  
Fatenok-Tkachuk A. 
International Journal of 
Higher Education. 
2020. Vol. 9, No. 6. 
DOI: 
https://doi.org/10.5430
/ijhe.v9n6p298
3. Fatenok-Tkachuk A. 
Financial accounting 
tools on different stages 
of financial planning. 
Економічний часопис 
СНУ імені Лесі 
Українки. 2020. Vol 4, 
No 24. С. 89–96. DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2020-04-
89-96
4. Фатенок-Ткачук А. 
О., Плоскіна А. А. 
Теоретичні аспекти 
процесу обліково-
аналітичного 
забезпечення 
стратегічного 
планування. Молодий 
вчений. 2021. Вип. 
(94). С. 215–219. DOI: 
https://doi.org/10.3283
9/2304-5809/2021-6-
94-44
5. Плоскіна А. А., 
Фатенок-Ткачук А. О. 
Деякі аспекти 
облікового 
забезпечення 
стратегічного 
планування розвитку 
підприємства. 
Міжнародний 
науковий журнал 
Інтернаука. Серія: 
Економічні науки. 
2022. № 4.  DOI: 
https://doi.org/10.2531
3/2520-2294-2022-4-
7983

ПП. 1
1. Фатенок-Ткачук А. 
О. Методика 
виявлення та аналізу 
існуючих резервів 
підприємства у 
процесі обліково-



аналітичного 
забезпечення 
розвитку 
підприємства. 
Економіка та 
суспільство. 2018. № 
18. С. 1026–1033 DOI: 
https://doi.org/10.3278
2/2524-0072/2018-18-
142
2. Marketing 
Technologies in Higher 
Education for 
Identifying the Needs of 
Consumers in Lifelong 
Learning / Khilukha O., 
Lipych L., Kushnir M. &  
Fatenok-Tkachuk A. 
International Journal of 
Higher Education. 
2020. Vol. 9, No. 6. 
DOI: 
https://doi.org/10.5430
/ijhe.v9n6p298
3. Fatenok-Tkachuk A. 
Financial accounting 
tools on different stages 
of financial planning. 
Економічний часопис 
СНУ імені Лесі 
Українки. 2020. Vol 4, 
No 24. С. 89–96. DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2020-04-
89-96
4. Фатенок-Ткачук А. 
О., Плоскіна А. А. 
Теоретичні аспекти 
процесу обліково-
аналітичного 
забезпечення 
стратегічного 
планування. Молодий 
вчений. 2021. Вип. 
(94). С. 215–219. DOI: 
https://doi.org/10.3283
9/2304-5809/2021-6-
94-44
5. Фатенок-Ткачук А. 
О., Гаврилюк З. І. 
Обліковий супровід 
розробки 
інноваційного 
продукту Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. Серія 
«Економіка» 2021. 
Вип. 1(57). С. 141–147. 
DOI: 
https://doi.org/10.2414
4/2409-
6857.2021.1(57).141-147  
6. Плоскіна А. А., 
Фатенок-Ткачук А. О. 
Деякі аспекти 
облікового 
забезпечення 
стратегічного 
планування розвитку 
підприємства. 
Міжнародний 
науковий журнал 
Інтернаука. Серія: 
Економічні науки. 
2022. № 4. DOI: 
https://doi.org/10.2531
3/2520-2294-2022-4-
7983

ПП. 2
1. Свідоцтво про 



реєстрацію 
авторського права на 
твір № 79841, від 
20.06.2018 р. 
Формування системи 
розвитку 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
підприємств 
птахівництва на 
засадах нетарифного 
регулювання : 
монографія / Любов 
Григорівна Ліпич, 
Алла Олександрівна 
Фатенок-Ткачук, 
Клавдія Миколаївна 
Кутикіна Луцьк : 
Вежа-Друк, 2014. 208 
с. Авторське право і 
суміжні права. 
Бюлетень. 2018. № 49. 
С. 746. 
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 88068, від 
02.05.2019 р. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення бізнес 
процесів підприємства 
: монографія / Алла 
Олександрівна 
Фатенок-Ткачук. 
Луцьк : Вежа-друк, 
2018. 200 с. Авторське 
право і суміжні права. 
Бюлетень. 2019. № 53. 
С. 313-314.  
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 88069, від 
02.05.2019 р. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності 
підприємства : 
монографія / Алла 
Олександрівна 
Фатенок-Ткачук. 
Луцьк : Вежа-друк, 
2019. 152 с. Авторське 
право і суміжні права. 
Бюлетень. 2019. № 53. 
С. 314.
4. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 109463, від 
15.11.2021 р. 
Ідентифікатор 
документу 
CR0068151121. URL: 
https://sis.ukrpatent.or
g Кулинич М. Б., 
Фатенок-Ткачук А О., 
Мельник К. П. Облік, 
аналіз, аудит і 
оподаткування в 
управлінні розвитком 
суб’єктів 
господарювання через 
призму цифровізації: 
монографія. Луцьк: 
Вежа-друк, 2021. 140 
с.
5. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 



твір № 111006, від 
12.01.2022 р. 
Ідентифікатор 
документу 
CR0322120122. URL: 
https://sis.ukrpatent.or
g Фатенок-Ткачук А 
О., Фінансовий облік І, 
ІІ: навчал. посіб (вид. 
3-тє, змін. та доповн.). 
Луцьк: Вежа-друк, 
2021. 552 с.

ПП. 3
1. Фатенок-Ткачук А. 
О. Обліково-
аналітичне 
забезпечення бізнес-
процесів підприємства 
: монографія. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2018. 200 
с.
2. Analysis of the state 
of social responsibility 
as a component strategy 
for the development of 
domestic enterprises. 
Development and 
Security of the State, 
Citizens and Business 
Entities in the Modern 
World: Challenges and 
Perspectives : collective 
monograph / Lipych L., 
Fatenok-Tkachuk A., 
Khilukha O., Nadeiko 
M., Kushnir M., 
Volynets I., Zagoruyko 
V.. Prague, 2021. P. 
107–124. DOI: 
https://doi.org/10.4648
9/DaS.7.
3. Фатенок-Ткачук А. 
О. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
планування у системі 
стратегічного 
управління розвитком 
підприємства. Облік, 
аналіз, аудит і 
оподаткування в 
управлінні розвитком 
суб’єктів 
господарювання через 
призму цифровізації : 
монографія / Кулинич 
М. Б., Фатенок-Ткачук 
А. О., Мельник К. П. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. С. 32–101  
(особистий внесок – 
3,84 авторських 
аркуша).
4. Фатенок-Ткачук А. 
О. Зовнішнє 
середовище 
функціонування 
суб’єкта господарської 
діяльності. Економіка 
підприємства : 
підручник / за заг. 
ред. Л. Г. Ліпич. 
Луцьк, 2021. С. 60–89. 
1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). Об’єм 
даних 14,95 Мб. 
(особистий внесок – 
1,87 авторських 
аркуша).



ПП. 4
1. Фатенок-Ткачук А. 
О. Облік і 
оподаткування 
міжнародних 
операцій : метод. рек. 
до самостійних робіт. 
Луцьк : В-во «Вежа-
Друк», 2021. 92 с.
2. Фатенок-Ткачук А. 
О. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
управління розвитком 
підприємства 
(тренінг-курс) : метод. 
рек. до практ. робіт. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2022. 90 с. 
3. Фатенок-Ткачук А. 
О. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
управління розвитком 
підприємства 
(тренінг-курс) : метод. 
рек. до самостійних 
робіт. Луцьк : Вежа-
Друк, 2022. 58 с. 
4. Фатенок-Ткачук А. 
О. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
управління розвитком 
підприємства 
(тренінг-курс) : 
конспект лекцій. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2022. 136 с. 
5. Фатенок-Ткачук А. 
О. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
управління розвитком 
підприємства : навч. 
посіб. Луцьк : Вежа-
Друк, 2022. 216 с.

ПП. 7
Офіційний опонент 
захисту наукових 
робіт:
Надєйко Микола 
Миколайович. 
Менеджмент 
соціальної 
відповідальності у 
системі корпоративної 
культури 
підприємства : 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидат 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) – 
Спеціалізована вчена 
рада Д 35.140.01 у ЗВО 
Львівський 
університет бізнесу та 
права, 14.04.2021 р. 
Вчений секретар: 



спеціалізованої вченої 
ради К 32.051.07 по 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) та 
08.00.06 – економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища у 
Східноєвропейському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки (2016–2019 
рр.).

ПП 10
Учасник міжнародної 
групи розробників 
науково-дослідної 
теми «Socio-economic 
principles of the 
national economy and 
business development» 
registered with the 
Ukrainian Institute of 
Scientific and Technical 
Expertise and 
Information, SRN 
0121U112289. 
Львівський 
університет бізнесу та 
права, Прага-Львів. 
Сертифікат № А-21-
10-4 від 05.10.2021 р.

ПП. 12
1. Фатенок-Ткачук А. 
О. Інформаційне 
забезпечення 
результатами 
облікових процедур у 
стратегічному 
плануванні. Облік, 
аналіз, аудит та 
оподаткування: 
сучасна парадигма в 
умовах сталого 
розвитку : матеріали 
VІ Міжнар. наук.-
практ. конфер., 
присвячена 20-й 
річниці створення 
кафедри аудиту (10 
груд. 2020 р., Київ). 
URL: 
http://ir.kneu.kiev.ua:8
080/
2. Фатенок-Ткачук А. 
О. Нефінансова 
звітність у контексті 
цілей сталого 
розвитку. Актуальні 
проблеми розвитку 
обліку, аналізу, 
контролю і 
оподаткування у 
контексті 
Європейської 
інтеграції та сучасних 
викликів глобалізації : 
матеріали ІХ міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 14-15 трав. 



2021 р.) / [відп. за 
вип.: проф. Куцик 
П.тО., проф. Воронко 
Р. М., доц. Марценюк 
Р. А.]. Львів, 2021. С. 
251–255.
3. Фатенок-Ткачук А. 
О. Особливості 
обліково-податкових 
процедур над 
тимчасово ввезеними 
товарами. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
трансформації 
економіки України : 
матеріали XV всеукр. 
наук.-практ. конф. 
(Одеса, 10–12 листоп. 
2021 року). Одеса, 
2021. С. 86–88. URL: 
tezy.pdf 
(economics.net.ua)
4. Fatenok-Tkachuk А., 
Voitsishuk К. 
Peculiarities of taxation 
of forestry sector. 
International scientific 
innovations in human 
life: The 5 th 
International scientific 
and practical 
conference (November 
17-19, 2021) Cognum 
Publishing House, 
Manchester, United 
Kingdom. 2021. С. 766–
772. URL: https://sci-
conf.com.ua/wp-
content/uploads/2021/
11/INTERNATIONAL-
SCIENTIFIC-
INNOVATIONS-IN-
HUMAN-LIFE-17-
19.11.21.pdf 
5. Фатенок-Ткачук А. 
О., Березко І. О. 
Оптимізування 
розрахунків з 
дебіторами як 
інструмент 
забезпечення 
платоспроможності 
підприємства 
Abstracts of X 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Science 
foundations of modern 
science and practice». 
(Athens, Greece, 
November 23-26, 2021 
р.). Athens, Greece, 
2021. URL: https://isg-
konf.com. Available at : 
DOI: 
10.46299/ISG.2021.II.

ПП. 19
Є членом Федерації 
аудиторів, бухгалтерів 
і фінансистів АПК 
України (ФАБФ), 
довідка № 03/01 від 
17.01.2020 р. 
Отримала 
кваліфікацію за 
програмою САРА 
Certified agribusiness 
professional 



accountant. 
Сертифікат № 190457 
від 11.02.2020 р.
Член групи по 
моніторингу стратегії 
розвитку Волинської 
області при 
Волинській ОДА 
(2020-2022 рр.). 
Довідка № 250/03-
3/2-21 від 05.03.2021 
р.

ПП. 20
Досвід практичної 
роботи за фахом:
бухгалтер у ТзОВ 
«Промбуд», 2003–
2005 рр.,
головний бухгалтер 
ТзОВ «Конверсбуд», 
2006–2009 рр.

286498 Садовська 
Ірина 
Борисівна

Завідувач 
кафедри-
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 008190, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 113423, 
виданий 

19.02.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001898, 
виданий 

23.12.1999, 
Атестат 

професора 
12ПP 006224, 

виданий 
09.11.2010

36 ОК11. Облік і 
оподаткування 
в управлінні 
проєктами

Диплом спеціаліста, 
Кам’янець-
Подільський 
сільськогосподарськи
й інститут, рік 
закінчення 1983, 
спеціальність: 
08.06.04 
бухгалтерський облік і 
аналіз господарської 
діяльності

Виконуються пп. 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 
19, 20 П. 38 
Ліцензійних умов

Стажування та 
підвищення 
кваліфікації по 
дисципліні:
1. Міжнародне 
стажування у Вищій 
соціально-
економічній школі в 
Пшеворську, 
Республіка Польша 
(Wyzcza Szkola 
Spoleczno-Gospodarcza 
w Przeworsku, Polska) з 
01 червня 2019 р. по 31 
серпня 2019 р (180 
годин), Сертифікат № 
2019-387 від 
31.08.2019 р.
2. Міжнародне 
стажування 
«Фандрейзинг та 
основи проєктної 
діяльності в закладах 
освіти: досвід 
європейських країн» 
(Польща –Україна), 
20.04.2021 – 
30.05.2021 р., (180 
годин). Сертифікат 
SZFL – 000387 від 
30.05.2021 р.
3. Стажування у 
вищому навчальному 
закладі : наукове, 
методичне, освітньо-
професійне. 
Львівський 
торговельно-
економічний 
університет, кафедра 
обліку, контролю, 



аналізу та 
оподаткування, наказ 
№ 61к/в від 
25.03.2021 року, 
сертифікат № 145/16 
від 27.09.2021 р. (з 
25.03.21 р. по 25.09.21 
р. (6,0 кредитів ЄКТС, 
180 год)).

Публікації з 
дисципліни:
1. The methodology for 
calculating baseline 
indicators for budgeting 
expenditures of 
budgetary institutions: 
the case of Ukraine / 
Semenyshena N., 
Khorunzhak N., 
Adamyk O., Sadovska 
I., Nahirska K., Zhuk V. 
Intellectual Economics. 
2019. No. 13. DOI: 
10.13165/IE-19-13-1-
04.
2. Calculation of the 
efficiency of involving 
the institute of audit in 
sustainable 
development of rural 
areas in Ukraine / Zhuk 
V., Kantsurov O., 
Sadovska I., Melnyk K., 
Safarova A., Starenka 
O., Nahirska K., 
Nuzhna O., 
Tluchkevych N. AD 
ALTA: Journal of 
Interdisciplinary 
Research. 2021. Vol. 11, 
Iss. 2, Spicial Issue 21. 
P. 128–135. 
URL: 
http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/110221/
PDF/110221.pdf
3. Садовська І. Б. 
Облік соціального 
капіталу: проблеми та 
перспективи 
удосконалення 
методології. 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси» : зб. наук. 
пр.. / Луцький нац. 
техн. ун-т. Луцьк, 
2019. Вип. 16. С. 131–
142. DOI: 
https://doi.org/10.3691
0/6775-2707-8701-
2019-16/61-14

ПП. 1
1. The methodology for 
calculating baseline 
indicators for budgeting 
expenditures of 
budgetary institutions: 
the case of Ukraine / 
Semenyshena N., 
Khorunzhak N., 
Adamyk O., Sadovska 
I., Nahirska K., Zhuk V. 
Intellectual Economics. 
2019. No. 13. DOI: 
10.13165/IE-19-13-1-
04.
2. Садовська І. Б. 
Облік соціального 



капіталу: проблеми та 
перспективи 
удосконалення 
методології. 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси» : зб. наук. 
пр.. / Луцький нац. 
техн. ун-т. Луцьк, 
2019. Вип. 16. С. 131–
142. DOI: 
https://doi.org/10.3691
0/6775-2707-8701-
2019-16/61-14
3. Making managerial 
decisions in the 
agrarian management 
through the use of ABC-
analysis tool / Nuzhna 
O., Tluchkevych N., 
Semenyshena N., 
Nahirska K., Sadovska 
I. Independent journal 
of management & 
production (ijm&p). 
2019. Vol. 10, No. 7. P. 
798–816. P. 798–816. 
DOI: 
10.14807/ijmp.v10i7.90
1
4. Calculation of the 
efficiency of involving 
the institute of audit in 
sustainable 
development of rural 
areas in Ukraine / Zhuk 
V., Kantsurov O., 
Sadovska I., Melnyk K., 
Safarova A., Starenka 
O., Nahirska K., 
Nuzhna O., 
Tluchkevych N. AD 
ALTA: Journal of 
Interdisciplinary 
Research. 2021. Vol. 11, 
Iss. 2, Spicial Issue 21. 
P. 128–135. 
URL: 
http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/110221/
PDF/110221.pdf
5. Financial and 
economic evaluation of 
agricultural insurance 
market in ukraine / 
Ivashkiv I., Korol S., 
Lyashenko O., Sadovska 
I., Nadvynychnyy S. 
Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal. 2021. Vol. 7, 
No. 3. DOI: 
https://doi.org/10.5159
9/are.2021.07.03.03 
https://doi.org/10.5159
9/are.2021.07.03.03

ПП. 3
Садовська І. Б., 
Бляхарчук М. О. 
Облікова політика в 
управлінні 
підприємством: 
методика і практика : 
монографія. Луцьк : 
Волин. обл. друк., 
2018. 300 с. (8,7 друк 
арк, особистий внесок 
– 5,2 авторських 
аркуша) 



ПП. 4
1. Садовська І. Б., 
Мельник К. П. 
Навчально-наукова 
практика з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи : метод. 
вказівки до 
виконання. Луцьк : 
ВНУ імені Лесі 
Українки, 2021. 56 с.
2. Садовська І. Б., 
Кулинич М. Б., 
Фатенок-Ткачук А. О. 
Виробнича практика з 
організації обліку, 
контролю, аналізу та 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи : мет. вказівки 
до виконання. Луцьк : 
ВНУ імені Лесі 
Українки, 2021. 62 с. 
3. Садовська І. Б. 
Облік і оподаткування 
в управлінні 
проєктами : метод. 
вказівки до практ. 
занять. Луцьк : ВНУ 
імені Лесі Українки, 
2022. 77 с.
4. Садовська І. Б. 
Облік і оподаткування 
в управлінні 
проєктами : метод. 
вказівки до 
самостійної роботи. 
Луцьк : ВНУ імені Лесі 
Українки, 2022. 43 с.
5. Садовська І. Б. 
Облік і оподаткування 
в управлінні 
проєктами : конспект 
лекцій. Луцьк : ВНУ 
імені Лесі Українки, 
2022. 115 с.
6. Садовська І. Б. 
Облік і оподаткування 
в управлінні 
проєктами : навч. 
посіб. Луцьк : ВНУ 
імені Лесі Українки, 
2022. 181 с

ПП. 5
2019 р. Захист 
дисертації на здобуття 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09 
бухгалтерський облік, 
аналіз і аудит на тему 
«Розвиток теорії, 
методології і 
практики 
управлінського 
обліку: 
інституціонально-
інжинірингові 
аспекти»

ПП. 6
2019 р. Мартинюк 
Наталія Юріївна. 
Захист дисертації на 
здобуття ступеня 
кандидата 



економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09 
Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності) на тему 
«Управлінський облік 
і контроль якості на 
підприємствах 
будівельної галузі»

ПП. 7
1. Член 
спеціалізованої ради К 
35.840.03 
Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету
2. 15.03.2021 р. 
Опонування 
дисертації Вовчик 
Наталії Леонівни на 
тему «Інтегрована 
система обліку і 
контролю витрат в 
управлінні якістю 
продукції»
3. 25.01.2021 р. 
Опонування 
дисертації на 
присудження 
наукового ступеня 
доктора філософії 
Павлік Ірині Євгенівні 
на тему: «Організація 
обліково-аналітичних 
систем суб’єктів 
господарювання в 
аграрному секторі 
економіки України», 
071 «Облік і 
оподаткування», ДР 
№ 000993 
(спеціалізована вчена 
рада ДФ 58.082.008).
4. Член 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 58.082.017 в 
Західноукраїнському 
національному 
університеті.
5. Офіційний опонент. 
Захист дисертації на 
здобуття ступеня 
доктора філософії 
Аверкин Яків 
Федорович, тема 
дисертації: 
«Управлінський облік 
звичайної діяльності 
підприємств 
пивоварної 
промисловості», (071 
Облік і 
оподаткування).

ПП. 8
Член редакційної 
колегії фахового 
журналу 
«Економічний 
часопис» , з 2018р. по 
теперішній час

ПП. 9
Участь в складі 
акредитаційної комісії 



ОПП «облік і 
оподаткування» за 
першим 
бакалаврським рівнем 
зі спеціальності 071 
«Облік і  
оподаткування» у 
Харківському 
національному 
університеті міського 
господарства ім. О.М. 
Бекетова, 22-24 
травня 2018 р., наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 26 
квітня 2018 р. № 540-
л, 4-6 червня 2018 р.

ПП. 12 
1. Садовська І. Б. 
Вплив економічних 
дисбалансів на 
трансформацію 
функцій обліку. 
Трансформація 
бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
контролю в умовах 
соціально-
економічних викликів 
: матеріали Міжнар. 
кругового столу, 28 
трав. 2021 р. 
Тернопіль, 2021. Т. 1. 
С. 245–247.
2. Садовська І. Б. 
Облік резервів та 
забезпечень через 
призму професійного 
судження. Актуальні 
проблеми розвитку 
обліку, аналізу, 
контролю і 
оподаткування у 
контексті 
Європейської 
інтеграції та сучасних 
викликів глобалізації : 
матеріали ІХ міжнар. 
наук.-практ. конф. / 
[відп. за вип.: проф. 
Куцик П. О., проф. 
Воронко Р. М., доц. 
Марценюк Р. А.]. 
Львів, 2021. С. 115–
120.
3. Садовська І. Б., 
Нагірська К. Є. 
Облікова політика в 
організації обліку і 
оподаткуванні 
проєктної діяльності. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
трансформації 
економіки України : 
матеріали XV Всеукр. 
наук.-практ. конф. (м. 
Одеса, 10–12 листоп. 
2021 р.). Одеса, 2021. 
С. 65–66. URL : 
tezy.pdf 
(economics.net.ua)
4. Садовська І. Б. 
Фінансові результати 
неприбуткових 
організацій через 
призму професійного 
бухгалтерського 
судження. The 1 st 



International scientific 
and practical 
conference – Results of 
modern scientific 
research and 
development. (April 4-
6, 2021) Barca Academy 
Publishing, Madrid, 
Spain. 2021. С. 495–
499.
5. Садовська І. Б. 
Бюджетування, облік і 
аудит в управлінні 
грантовими 
проєктами. Сучасні 
кризові явища в 
економіці та проблеми 
облікового, 
контрольного та 
аналітичного 
забезпечення 
управління 
підприємством : 
матеріали XІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (25-26 черв. 
2021 р.). Луцьк, 2021. 
Вип. 13. С. 52–55.

ПП. 14
Диплом другого 
ступеня на 
всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
з бухгалтерського 
обліку в м. Дніпро 
(2017, 2018 р.р.)  
Якимчук Дмитро. 

ПП. 19
1. Член Федерації 
професійних 
бухгалтерів і 
аудиторів України,  з 
1996 по даний час.
2. Член Спілки 
аудиторів України з 
2000 по даний час.
3. Член Федерації 
аудиторів, бухгалтерів 
і фінансистів 
Агропромислового 
комплексу України 
(ФБАФ АПКУ) з 2002 
по даний час.

ПП. 20
1. Директор 
аудиторської фірми 
ТОВ АФ «Актив-
Аудит» з 2001 р. по 
даний час (за 
сумісництвом).
2. Фінансовий 
директор СВК 
«Урожай» з 2003 р. по 
даний час (за 
сумісництвом).

165338 Грудзевич 
Юлія 
Ігорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 

10 ОК9. 
Консалтинг у 
сфері обліку, 
аналізу, аудиту 
та 
оподаткування

Виконуються пп. 1, 4, 
12, 19, 20 П. 38 
Ліцензійних умов

Стажування та 
підвищення 
кваліфікації по 
дисципліні:
1. Стажування у 
вищому навчальному 
закладі : наукове, 



кандидата наук 
ДK 045103, 

виданий 
12.12.2017, 

Атестат 
доцента AД 

009065, 
виданий 

30.11.2021

методичне, освітньо-
професійне. 
Львівський 
торговельно-
економічний 
університет, кафедра 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування, наказ 
№ 61к/в від 
25.03.2021 року, 
сертифікат № 137/16 
від 27.09.2021 р. (з 
25.03.21 р. по 25.09.21 
р. (6,0 кредитів ЄКТС, 
180 год)).

Публікації з 
дисципліни:
1. Development of 
accounting and taxation 
of smes as a factor of 
macroeconomic 
stability of the country 
in the context of global 
challenges: a case study 
of Ukraine / Chudovets 
V., Stashchuk О., 
Havryliuk О., Brodska 
I., Tkachuk I., 
Grudzevych Y. Ad Alta : 
journal of 
interdisciplinary 
research. 2021. Vol. 11. 
Issue 1, Special issue 
XVIII. Р. 11–16. 
(https://bit.ly/3wlgjep) 
(Web of Science)
2. Грудзевич Ю. І., 
Скорук О. В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
консалтингу у сфері 
розстрочення сплати 
податкових 
зобов’язань. Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. 
Економічні науки. 
2021. № 65. С. 111–115. 
DOI : 
https://doi.org/10.3647
7/2522-1205-2021-65-
15
3. Грудзевич Ю. І. 
Основні напрями 
консультування у 
сфері впровадження, 
використання та 
удосконалення 
облікових програмних 
комплексів. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2022. 
Том 2 № 30. С. 32–38. 
https://doi.org/10.2903
8/2786-4618-2022-02-
32-38

ПП. 1
1. Increasing the 
efficiency of the labour 
resources usage of 
agrosector enterprises 
in the system of 
sustainable 



development of the 
rural territories: a case 
study of Ukraine / 
Shmatkovska T., 
Nikolaeva A., Zabedyuk 
M., Sheiko Y., 
Grudzevych Y. Scientific 
Papers Series 
«Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development». 
2020. Vol. 20, Issue 4. 
Р. 467–476. URL: 
https://bit.ly/3hc9IfR 
(Web of Science)
2. Грудзевич Ю. І., 
Шматковська Т. О., 
Борисюк О. В. 
Запровадження 
коефіцієнту NSFR в 
практику 
функціонування 
комерційних 
банківських структур. 
Вісник Львіського 
національного 
аграрного 
університету. 2020. № 
27. С. 152–161. DOI : 
https://doi.org/110.317
34/economics2020.27.0
92
3. Грудзевич Ю. І., 
Дзямулич М. І. Умови 
та чинники 
відтворення 
людського капіталу в 
Україні. Економічний 
форум. 2020. № 1(2). 
С. 142–146. DOI : 
https://doi.org/10.3691
0/6775-2308-8559-
2020-2-19
4. Development of 
accounting and taxation 
of smes as a factor of 
macroeconomic 
stability of the country 
in the context of global 
challenges: a case study 
of Ukraine / Chudovets 
V., Stashchuk О., 
Havryliuk О., Brodska 
I., Tkachuk I., 
Grudzevych Y. Ad Alta : 
journal of 
interdisciplinary 
research. 2021. Vol. 11, 
Issue 1, Special Іssue 
18. Р. 11–16. URL: 
https://bit.ly/3wlgjep 
(Web of Science)
5. Грудзевич Ю. І., 
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бухгалтерський облік, 
аналіз господарської 
діяльності

Виконуються пп. 1, 3, 
4, 7, 8, 9, 12, 19, 20 П. 
38 Ліцензійних умов

Стажування та 
підвищення 
кваліфікації по 
дисципліні:
1. Державний 
університет імені 
Марії Кюрі-
Склодовської (м. 
Люблін, Польща), 
кафедра фінансів і 
бухгалтерського 
обліку, сертифікат № 
000001353 (01.09.2017 
р. – 01.03.2018 р.)
2. Стажування у 
вищому навчальному 
закладі : наукове, 
методичне, освітньо-
професійне. 
Львівський 
торговельно-
економічний 
університет, кафедра 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування, наказ 
№ 61к/в від 
25.03.2021 року, 
сертифікат № 145/16 
від 27.09.2021 р. (з 
25.03.21 р. по 25.09.21 
р. (6,0 кредитів ЄКТС, 
180 год)).

Публікації з 
дисципліни:
1. Кулинич М. Б., 
Шворак А. М. 
Жиленко Л. 
Впровадження 
цифрової грамотності 
в умовах майбутніх 
змін професії 
бухгалтера. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки, 2020. 
№ 1(21). С. 216–224. 
DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2020-01-
216-224
2.  Analysis and 
economic-mathematical 
modeling in the process 
of forecasting the 
financial capacity of 
milk processing 
enterprises of the 
agriculture sector: a 
case study of volyn 
region, Ukraine / 
Dziamulych M., 
Moskovchuk A., 
Vavdiiuk N., Kovalchuk 
N., Kulynych M., 
Naumenko N. Scientific 
Papers. Series 
«Management, 
Economic Engineering 



in Agriculture and 
Rural Development». 
2021. Vol. 21, Issue 1. Р. 
259–272. URL: 
http://managementjour
nal.usamv.ro/index.php
/scientific-
papers/current (WOS)
3. Kulynych M., 
Safarova A., Hladun Y. 
Рrovision of the 
professional 
competence of the 
applicants of education 
studying at the specialty 
«accounting and 
taxation» by using the 
information 
technologies of distance 
education. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2021. 
№ 1(25). С. 58–68. 
DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2786-4618-2021-01-
58-68
4. Kulynych М., Skoruk 
О., Safarova A. 
Professional ethics of 
accountant, auditor and 
taxpayer as a factor of 
forming public opinion. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2022. 
№ 1(29). С. 25–33. 
DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2786-4618-2022-01-
25-33

ПП. 1
1. Кулинич М. Б., 
Шворак А. М. 
Жиленко Л. 
Впровадження 
цифрової грамотності 
в умовах майбутніх 
змін професії 
бухгалтера. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки, 2020. 
№ 1(21). С. 216–224. 
DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2020-01-
216-224
2.  Analysis and 
economic-mathematical 
modeling in the process 
of forecasting the 
financial capacity of 
milk processing 
enterprises of the 
agriculture sector: a 
case study of volyn 
region, Ukraine / 
Dziamulych M., 
Moskovchuk A., 
Vavdiiuk N., Kovalchuk 
N., Kulynych M., 
Naumenko N. Scientific 



Papers. Series 
«Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development». 
2021. Vol. 21, Issue 1. Р. 
259–272. URL: 
http://managementjour
nal.usamv.ro/index.php
/scientific-
papers/current (WOS)
3. Kulynych M., 
Safarova A., Hladun Y. 
Рrovision of the 
professional 
competence of the 
applicants of education 
studying at the specialty 
«accounting and 
taxation» by using the 
information 
technologies of distance 
education. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2021. 
№ 1(25). С. 58–68. 
DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2786-4618-2021-01-
58-68
4. Кулинич М., 
Матвійчук І., 
Писаренко Т. 
Актуалізація завдань 
бухгалтерського 
обліку і бізнес-аналізу 
в умовах цифрових 
зрушень економіки. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2021. 
№ 3(27). С. 29–35. 
DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2786-4618-2021-03-
29-35
5. Kulynych М., Skoruk 
О., Safarova A. 
Professional ethics of 
accountant, auditor and 
taxpayer as a factor of 
forming public opinion. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2022. 
№ 1(29). С. 25–33. 
DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2786-4618-2022-01-
25-33

ПП. 3
1. Кулинич М. Б. 
Аналітичні процедури 
в процесі інноваційної 
діяльності. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності 
підприємства : 
монографія / 
Фатенок-Ткачук А. О., 
Кулинич М. Б., 



Сафарова А. Т. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2019. С. 
62–93. (внесок автора 
– 2,2 а.а.)
2. Кулинич М. Б. 
Бюджетування та 
контролінг в 
управлінні 
результативністю : 
монографія. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2018. 124 
с.
3. Кулинич М. Б. 
Розвиток 
бухгалтерського 
обліку в умовах 
цифровізації 
економіки: 
управлінські аспекти. 
Облік, аналіз, аудит і 
оподаткування в 
управлінні розвитком 
суб’єктів 
господарювання через 
призму цифровізації : 
монографія / Кулинич 
М. Б., Фатенок-Ткачук 
А. О., Мельник К. П. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. С. 5–31. 
(Особистий внесок 
автора 1,9 д.а.).

ПП. 4
1. Кулинич М. Б. 
Скорук О. В. 
Професійна етика 
бухгалтера, аудитора 
та податківця : 
конспект лекцій. 
Луцьк : Волин. нац. 
ун-т імені Лесі 
Українки, 2022. 114 с. 
2. Кулинич М. Б., 
Скорук О. В. 
Професійна етика 
бухгалтера, аудитора 
та податківця : метод. 
вказівки до практ. 
занять. Луцьк :  
Волин. нац. ун-т імені 
Лесі Українки , 2022. 
27 с. 
3. Кулинич М. Б., 
Скорук О. В. 
Професійна етика 
бухгалтера, аудитора 
та податківця : метод. 
вказівки до 
самостійної роботи. 
Луцьк : Волин. нац. 
ун-т імені Лесі 
Українки, 2022. 24 с.
4. Кулинич М. Б. 
Електронний 
документообіг в 
обліку і оподаткуванні 
: метод. вказівки до 
практ. занять. Луцьк : 
Волин. нац. ун-т імені 
Лесі Українки, 2022. 
47 с. 
5. Кулинич М. Б. 
Бухгалтерський облік 
в управлінні 
підприємством : 
метод. вказівки до 
практ. занять. Луцьк : 
Волин. нац. ун-т імені 
Лесі Українки, 2022. 
65 с. 



ПП. 7
Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента Сич Дмитро 
М. «Управлінський 
облік і аналіз 
фінансових 
результатів діяльності 
виробничих 
підприємств» 2019 р. 
(на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук) зі 
спеціальності 
08.00.09 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит»

ПП. 8
1. Відповідальний 
секретар фахового 
журналу 
«Економічний 
часопис Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки» з 2015 
по даний час.
2. Член редакційної 
колегії фахового 
журналу «Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Економіка і 
менеджмент» 
http://www.vestnik-
econom.mgu.od.ua/ind
ex.php/redaktsijna-
kolegiya з 2019 по 
даний час.

ПП. 9
1. Участь в складі 
акредитаційної комісії 
ОПП «Облік і 
оподаткування» за 
першим 
бакалаврським рівнем 
зі спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» у 
Тернопільському 
національному 
економічному 
університеті  (16-18 
квітня 2018 р.), наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 05 
квітня 2018 р. № 359 л
2. Участь в складі 
акредитаційної комісії 
ОПП «Облік і 
оподаткування» за 
першим 
бакалаврським рівнем 
зі спеціальності 071 
«Облік і  
оподаткування» у 
Чортківському 
коледжі економіки і 
підприємництва 
Тернопільського 
національного 
економічного 
університету (25-27 
червня 2018 р.), наказ 
Міністерства освіти і 



науки України від 13 
червня 2018 р. № 1203 
л.

ПП. 12
1. Кулинич М. Б. 
Організація 
бухгалтерської 
експертизи в умовах 
цифровізації 
економіки. Актуальні 
проблеми розвитку 
обліку, аналізу, 
контролю і 
оподаткування у 
контексті 
Європейської 
інтеграції та сучасних 
викликів глобалізації : 
тези ІХ Міжнар. наук.-
практ. конф. Львів : 
ЛТЕУ, 2021. С. 500–
503.
2. Кулинич М. Б., 
Матвійчук І. О. Зміна 
методичних основ 
обліку і аналізу в 
умовах цифровізації 
економіки. 
Трансформація 
бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
контролю в умовах 
соціально-
економічних викликів 
: матеріали Міжнар. 
кругового столу. 
(Тернопіль, 28 трав. 
2021 р.) Том 1. 
Тернопіль : ЗУНУ, 
2021. С. 81–82. 
3. Кулинич М. Б., 
Сафарова А. Т., 
Писаренко Т. М 
Проблеми 
удосконалення 
методології 
бухгалтерського 
обліку в умовах 
цифровізації 
економіки. Сучасні 
кризові явища в 
економіці та проблеми 
облікового, 
контрольного та 
аналітичного 
забезпечення 
управління 
підприємством : 
матеріали XІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Луцьк, 25–26 
черв. 2021 р). Луцьк, 
2021. Вип. 13. С. 31–33.
4. Кулинич М. Б., Гузь 
А. Ю. Особливості 
впровадження 
цифрових технологій 
в облікову практику 
сільськогосподарськог
о підприємства. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
трансформації 
економіки України : 
матеріали XV Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
(Одеса, 10–12 листоп. 
2021 р.). Одеса : ДУ 
«Одеська 



політехніка», 2021. С. 
48–49. 
5. Кулинич М. Б., 
Лопанчук Ю. В. 
Фінансовий 
контролінг в системі 
управління 
підприємством. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
трансформації 
економіки України : 
матеріали XV Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
(Одеса, 10–12 листоп. 
2021 р.). Одеса : ДУ 
«Одеська 
політехніка», 2021. С. 
133–134.

ПП. 19
Членство у Федерації 
професійних 
бухгалтерів і 
аудиторів України 
(ФПБАУ) з 2020 р. по 
даний час.
Отримала 
кваліфікацію за 
програмою САРА 
Certified agribusiness 
professional 
accountant. 
Сертифікат № 190454 
від 11.02.2020 р.

ПП. 20
03.08.1987 р. – 
31.08.1992 р. – 
бухгалтер-стажер, 
головний бухгалтер 
Волинського 
обласного відділу 
УТОГ;
02.09.1992 р. – 
30.10.1995 р. – 
головний бухгалтер 
кооперативу «Іскра», 
МП «ТОНАС» 
Луцького 
електроапаратного 
заводу;
01.11.1995 р. – 
06.03.1996 р. – 
бухгалтер фірми 
«Сеіт-Оіл» ЛТД;
07.03.1996 р. – 
31.08.1999 р. – гол. 
бухгалтер 
підприємства 
«ТОНАС» АТ «ЕНКО»

59955 Шматковськ
а Тетяна 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
бакалавра, 
Луцький 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 
Луцький 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

12 ОК3. Сучасні 
інформаційні 
та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності

Виконуються пп. 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 19 П. 
38 Ліцензійних умов

Стажування та 
підвищення 
кваліфікації по 
дисципліні: 
1. Підвищення 
кваліфікації в сфері 
інформаційних 
технологій, 
сертифікат № 
СНУ/В001 від 
21.05.2019 р. про 
підтвердження 
«Права викладання 
навчальних курсів по 
роботі з 



2005, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 051029, 
виданий 

28.04.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040451, 
виданий 

22.12.2014

комп’ютерною 
програмою «M.E.Doc 
IS». 
2. Міжнародне 
стажування 
(методичне) без 
відриву від 
виробництва за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
Вроцлавський 
університет 
природничих наук, 
Ягеллонський 
університет (Польща), 
Луганський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
180 год / 6 ECTS 
кредитів, 24 квітня 
2021р. – 30 травня 
2021 р., Сертифікат та 
додаток до нього 
SZFL-000178 від 
30.05.2021 р. Витяг з 
наказу про визнання 
результатів 
стажування № 129-к/в 
від 01.07.2021 р. 
3. Стажування у 
вищому навчальному 
закладі : наукове, 
методичне, освітньо-
професійне. 
Львівський 
торговельно-
економічний 
університет, кафедра 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування, наказ 
№ 61к/в від 
25.03.2021 року, 
сертифікат № 146/16 
від 27.09.2021 р. (з 
25.03.21 р. по 25.09.21 
р. (180 год / 6 ECTS 
кредитів)). 
4. Стажування без 
відриву від 
виробництва за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації. Науково-
методична комісія з 
бізнесу, управління та 
права МОН України, 
Підкомісія зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування», 16 
годин (27–
28.09.2021). 
Сертифікат Серія 
НМК-071 № 0054. 

Публікації з 
дисципліни:
1. Шматковська Т. О. 
Modern information 
technologies in strategic 
management 
accounting in the rating 
assessment of financial 
sustainability of the 
enterprise = Сучасні 
інформаційні 
технології в 
стратегічному 



управлінському обліку 
при рейтинговому 
оцінюванні 
фінстійкості 
підприємства. 
Приазовський 
економічний вісник. 
2018. № 4. URL: 
http://pev.kpu.zp.ua/jo
urnals/2018/4_09_uk/
28.pdf
2. Development of 
electronic banking: A 
case study of Ukraine / 
Yakubiv V., Sodoma R., 
Hrytsyna O., Pavlikha 
N., Shmatkovska T., 
Tsymbaliuk I., Marcus 
O., Brodska I.. 
Entrepreneurship and 
Sustainability Issues, 
Entrepreneurship and 
Sustainability Center. 
2019. Vol. 7, Iss. 1. P. 
219–232. URL: 
http://doi.org/10.9770/
jesi.2019.7.1(17) 
(Scopus, Q1, Web of 
Science) 
3. Analysis of fiscal 
efficiency of taxation in 
the system of filling 
budget funds in 
Ukraine / Stashchuk O., 
Boiar A., Shmatkovska 
T., Dziamulych M., 
Skoruk O., Tesliuk S., 
Zintso Yu. AD ALTA : 
Journal of 
interdisciplinary 
research. 2021. Vol. 11, 
Iss. 1, Special Issue 17. 
P. 47–51. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.u
a/20402/ (Web of 
Science)
4. Шматковська Т. О. 
Сучасні інформаційні 
та комунікаційні 
технології в 
професійній 
діяльності. 
Економічний форум. 
2021. № 1. С. 110–115. 
URL: 
https://doi.org/10.3691
0/6775-2308-8559-
2021-3-16
5. Шматковська Т. О., 
Дзямулич М. І. 
Сучасні інформаційні 
та комунікаційні 
технології в 
професійній 
діяльності у системі 
нових тенденцій 
цифровізації 
економіки. 
Економічні науки. 
Серія «Регіональна 
економіка : зб. наук. 
праць Луцького нац. 
техн. ун-ту. Луцьк, 
2021. № 18. С. 248–
255. DOI: 
https://doi.org/10.3691
0/2707-6296-2021-
18(71)-26 
6. Modern information 
and communication 
technologies in the 



digital economy in the 
system of economic 
security of the 
enterprises 
Shmatkovska T., 
Britchenko I., 
Voitovych S., Losonczi 
P., Lorvi I., Kulyk I., 
Begun S. AD ALTA: 
Journal of 
interdisciplinary 
research. 2022. Vol. 12, 
Iss. 1, Special Issue 27. 
P. 153–156. URL: 
http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/120127
/PDF/120127.pdf (Web 
of Science)
7. ШматковськаТ. О., 
Дзямулич М. І. Вплив 
сучасних 
інформаційних систем 
і технологій на 
формування цифрової 
економіки. 
Економічний форум. 
2022. № 2. С. 10–15. 

ПП. 1
1. Шматковська Т. О. 
Modern information 
technologies in strategic 
management 
accounting in the rating 
assessment of financial 
sustainability of the 
enterprise = Сучасні 
інформаційні 
технології в 
стратегічному 
управлінському обліку 
при рейтинговому 
оцінюванні 
фінстійкості 
підприємства. 
Приазовський 
економічний вісник. 
2018. № 4. URL: 
http://pev.kpu.zp.ua/jo
urnals/2018/4_09_uk/
28.pdf
2. Development of 
electronic banking: A 
case study of Ukraine / 
Yakubiv V., Sodoma R., 
Hrytsyna O., Pavlikha 
N., Shmatkovska T., 
Tsymbaliuk I., Marcus 
O., Brodska I.. 
Entrepreneurship and 
Sustainability Issues, 
Entrepreneurship and 
Sustainability Center. 
2019. Vol. 7, Iss. 1. P. 
219–232. URL: 
http://doi.org/10.9770/
jesi.2019.7.1(17) 
(Scopus, Q1, Web of 
Science) 
3. Analysis of fiscal 
efficiency of taxation in 
the system of filling 
budget funds in 
Ukraine / Stashchuk O., 
Boiar A., Shmatkovska 
T., Dziamulych M., 
Skoruk O., Tesliuk S., 
Zintso Yu. AD ALTA : 
Journal of 
interdisciplinary 
research. 2021. Vol. 11, 



Iss. 1, Special Issue 17. 
P. 47–51. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.u
a/20402/ (Web of 
Science)
4. Шматковська Т. О. 
Сучасні інформаційні 
та комунікаційні 
технології в 
професійній 
діяльності. 
Економічний форум. 
2021. № 1. С. 110–115. 
URL: 
https://doi.org/10.3691
0/6775-2308-8559-
2021-3-16
5. Шматковська Т. О., 
Дзямулич М. І. 
Сучасні інформаційні 
та комунікаційні 
технології в 
професійній 
діяльності у системі 
нових тенденцій 
цифровізації 
економіки. 
Економічні науки. 
Серія «Регіональна 
економіка : зб. наук. 
праць Луцького нац. 
техн. ун-ту. Луцьк, 
2021. № 18. С. 248–
255. DOI: 
https://doi.org/10.3691
0/2707-6296-2021-
18(71)-26 
6. Modern information 
and communication 
technologies in the 
digital economy in the 
system of economic 
security of the 
enterprises 
Shmatkovska T., 
Britchenko I., 
Voitovych S., Losonczi 
P., Lorvi I., Kulyk I., 
Begun S. AD ALTA: 
Journal of 
interdisciplinary 
research. 2022. Vol. 12, 
Iss. 1, Special Issue 27. 
P. 153–156. URL: 
http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/120127
/PDF/120127.pdf (Web 
of Science)
7. ШматковськаТ. О., 
Дзямулич М. І. Вплив 
сучасних 
інформаційних систем 
і технологій на 
формування цифрової 
економіки. 
Економічний форум. 
2022. № 2. С. 10–15. 

ПП. 2
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір «Fundamentals of 
the Theory and 
Methodology of 
Operational Control» 
№ 76756, видане 
Державною службою 
інтелектуальної 
власності України, 
09.02.2018. 



2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір «Profitability of 
Agricultural Enterprises 
in Ukraine (On the Case 
of Lviv Region): 
Assessment of Trends 
and 
Interdependencies» № 
76751 (дата реєстрації 
08.02.2018), видане 
Державною службою 
інтелектуальної 
власності України.
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір «Towards the 
theory of supranational 
finance» № 82993, 
видане Державною 
службою 
інтелектуальної 
власності України, 
20.11.2018. 
4. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 90150 від 
24.06.2019. Стратегії 
та технології 
інноваційного 
розвитку корпорацій = 
Strategies and 
technologies innovative 
development 
corporations = 
Cтратегии и 
технологии 
инновационного 
развития корпораций 
: монографія / [О. М. 
Полінкевич М. І. 
Юдіна,  Л. О. 
Ющишина, П. П. 
Лазановський, Л. П. 
Стеців, О. В. Макара, 
В. П. Лещук, Т. О. 
Шматковська, А. Є. 
Громова, В. В. 
Коваленко, С. С. 
Савіна, В. В. Турчак, Л. 
Г. Олійник, В. В. 
Тринчук, М. Б. 
Кулинич, О. Є. 
Кузьмін, Л. Г. Ліпич, 
О. А. Хілуха, Г. Н. 
Кайгородова, А. А. 
Мустафіна, Г. Х. 
Пиркова, Д. П. 
Алякіна, Л. В. Шостак, 
С. В. Павлова, О. Ю. 
Червона, Н. В. 
Мендель, О. Є. Губар, 
Н. М. Жигар, І. В. 
Родіонова, А. О. 
Климчук, Л. О. Курій, 
О. В. Харун, І. В. 
Ховрак, Ю. М. 
Корецький, І. Г. 
Волинець]; за наук. 
ред. О. М. Полінкевич. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2018. 416 с. Авторське 
право і суміжні права. 
Бюлетень № 53, 2019. 
С. 1161-1162. 
5. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 



твір «Peculiarities of 
agrarian receipts as a 
modern financial tool» 
№ 88046, видане 
Державною службою 
інтелектуальної 
власності України, 
02.05.2019. 
6. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 110618 від 
28.12.2021. 
Опубліковано 
31.01.2022, бюл. № 68. 
Шматковська Т.О., 
Борисюк О.В., Стащук 
О.В. Роль банківських 
інновацій на 
фінансовому ринку в 
умовах глобального 
фінансового простору. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру. 
URL: 
https://sis.ukrpatent.or
g/uk/search/detail/167
9272/

ПП. 3
Полінкевич О. М., 
Шматковська Т. О. та 
ін. Методичні підходи 
до визначення 
резервів розвитку 
підприємства та його 
потенціалу. Потенціал 
і розвиток бізнесу: 
навч. посібник / За 
ред. О. М. Полінкевич, 
Л. В. Шостак. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2019. С.. 
501–531 (Розділ 16). 
Рішення вченої ради 
(протокол № 3 від 
28.02.2019 року; наказ 
№ 69-з від 28.02.2019 
року) ISBN 978-966-
940-281-3. URl: 
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
16668 (особистий 
внесок – 1,52 
авторських аркуша) 

ПП. 4
1. Шматковська Т. О. 
Бізнес-моделювання 
наукових досліджень : 
конспект лекцій для 
аспірантів денної та 
вечірньої форм 
навчання 
спеціальностей 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 102 
«Хімія». Луцьк : 
Волин. нац. ун-т імені 
Лесі Українки, 2021. 
60 с.
2. Шматковська Т. О. 
Сучасні інформаційні 
та комунікаційні 
технології в 
професійній 
діяльності : конспект 
лекцій. Луцьк : Вежа-
Друк, 2022. 100 с. 
3. Шматковська Т. О. 



Сучасні інформаційні 
та комунікаційні 
технології в 
професійній 
діяльності: метод. рек. 
до лаборатор. робіт. 
Луцьк : Волин. нац. 
ун-т імені Лесі 
Українки, 2022. 108 с. 
4. Шматковська Т. О. 
Стратегічний 
управлінський облік: 
конспект лекцій. 
Луцьк : Волин. нац. 
ун-т імені Лесі 
Українки, 2022. 84 с. 
5. Шматковська Т. О. 
Стратегічний 
управлінський облік: 
метод. рек. до практ. 
занять та самостійної 
роботи. Луцьк : 
Волин. нац. ун-т імені 
Лесі Українки, 2022. 
40 с. 

ПП. 6
Керівник дисертації 
Галас Лесі Іванівни на 
тему «Стратегія 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств». 
Повідомлення про 
захист дисертації 
Галас Л.І. на здобуття 
ступеня доктора 
філософії 
опубліковано від 
03.11.2021 р. 
https://mon.gov.ua/sto
rage/app/media/atestat
siya-kadriv-vyshchoi-
kvalifikatisii/2021/11/do
ktor-filosofii-
listopad2021.pdf 
Захист відбувся 
01.12.2021 р. на 
Спеціалізованій 
вченій раді ДФ 
20.051.030 у 
Державному вищому 
навчальному закладі 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника» 
(відповідно до пункту 
17 Порядку 
проведення 
експерименту з 
присудження ступеня 
доктора філософії, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
06 березня 2019 року 
№ 167). 
Здобувачці Галас Л.І. 
присуджено ступень 
доктора філософії за 
спеціальністю 051 
«Економіка» (галузь 
знань «Соціальні та 
поведінкові науки»), 
диплом ДР № 003504, 
відповідно до наказу 
МОН України від 
01.02.2022 р. № 89.



ПП. 7
В 2019 р. виступала 
офіційним опонентом 
на захисті дисертації 
Блащак Богдана 
Ярославовича на тему 
«Удосконалення 
системи управління 
фінансовим 
потенціалом 
підприємств», поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – «економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)» на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 58.082.03 в 
Тернопільському 
національному 
економічному 
університеті.

ПП. 8
З 2020 року дотепер 
виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України (науково-
практичний журнал 
«Journal of Vasyl 
Stefanyk Precarpathian 
National University», 
Україна, видавець – 
ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
фаховий журнал 
категорії «Б», 
індексується в Index 
Copernicus); 
https://journals.pnu.ed
u.ua/index.php/jpnu/a
bout/editorialTeam 
З 2020 року дотепер 
виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України (науково-
практичний журнал 
«Journal of Lviv 
National Agrarian 
University. Economics 
of AIC», Україна, 
видавець – Львівський 
національний 
аграрний університет, 
фаховий журнал 
категорії «Б», 
індексується в Index 
Copernicus); 
http://visnuk.kl.com.ua
/joom/en/series/econo
mics-of-aic.html 

ПП. 9
1. З червня 2019 року 
дотепер є експертом 



Наукової ради МОН 
України за секцією 
«Економіка» 
(відповідно до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України від 
09.07.2018 р. № 740 та 
наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 20.06.2019 р. № 
859 «Про 
затвердження складу 
Наукової ради 
Міністерства освіти і 
науки України, 
переліку та 
персонального складу 
секцій за фаховими 
напрямами» за 
результатами 
конкурсного відбору 
експертів). 
https://mon.gov.ua/ua
/npa/pro-
zatverdzhennya-skladu-
naukovoyi-radi-
ministerstva-osviti-i-
nauki-ukrayini-
pereliku-ta-
personalnogo-skladu-
sekcij-za-fahovimi-
napryamami
2. З 2020 р. дотепер, 
сертифікований 
експерт з акредитації 
ОП Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти України 
(додаток до реєстру 
експертів для 
проведення 
акредитації освітніх 
програм серед 
науково-педагогічних 
працівників); 
https://naqa.gov.ua/wp
-
content/uploads/2020/
02/%D0%BD%D0%BF
%D0%BF-
%D1%802801.pdf  

ПП. 12
1. Шматковська Т. О. 
Сучасні інформаційні 
технології в 
автоматизації 
обліково-
аналітичного процесу: 
іноземний досвід та 
реалії України. 
Перспективи розвитку 
економіки України: 
теорія, методологія, 
практика : матеріали 
XXІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. (23–24 
трав. 2018 р.) / відп. 
ред. Л. Г. Ліпич. 
Луцьк, 2018. С. 116–
118. 
2. Шматковська Т. О. 
Хмарне програмне 
забезпечення у 
обліковому процесі: 
вибір та використання 
для аутсорсингу. 
Перспективи розвитку 
економіки України: 
теорія, методологія, 



практика : матеріали 
XXІV Міжнар. наук.-
практ. конф. (22–23 
трав. 2019 р.) / відп. 
ред. Л. Г. Ліпич. 
Луцьк, 2019. С. 129–
131. 
3. Шматковська Т. О. 
Функціональні 
можливості «ВАS 
Бухгалтерія» в 
сучасних умовах 
реалізації процесу 
автоматизації обліку 
активів підприємства. 
Актуальні проблеми 
розвитку обліку, 
аналізу, контролю і 
оподаткування у 
контексті 
Європейської 
інтеграції та сучасних 
викликів глобалізації : 
матеріали ІХ міжнар. 
наук.-практ. конф. / 
[відп. за вип.: проф. 
Куцик П. О., проф. 
Воронко Р. М., доц. 
Марценюк Р. А.]. 
Львів, 2021. С. 522–
526. 
4. Антіпова М. В., 
Шматковська Т. О. 
Комп’ютеризований 
внутрішній аудит: 
оцінка вихідної бази і 
алгоритмізація 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
трансформації 
економіки України : 
матеріали ХV Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
(10–12 листоп. 2021 
р.). Одеса, 2021. С. 
105–107. 
5. Шматковська Т. О., 
Содома Р. І., Маркус 
О. В. Бізнес-
моделювання 
франчайзингу в 
системі сталого 
розвитку в Україні. 
Фінансова система 
країни: тенденції та 
перспективи розвитку 
: матеріали VІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
інт.-конф., 22 жовт. 
2021 р. Острог, 2021. 
С. 165–168.

ПП. 19
Є членом Федерації 
аудиторів, бухгалтерів 
і фінансистів АПК 
України («ФАБФ АПК 
України», довідка про 
членство № 02/09 від 
07.09.2020 р.). 
Отримала 
кваліфікацію 
сертифікований 
бухгалтер-аудитор 
АПК за програмою 
CAPA («Certified 
agribusiness 
professional 
accountant»), 
відповідно до програм 



сертифікації ФАБФ 
АПК України за 
підтримки Інституту 
обліку і фінансів 
НААН, Міжнародної 
громадської 
організації 
«Універсальна 
екзаменаційна 
мережа» (сертифікат 
№ 200465 від 
13.08.2020 р.); 
http://federation.faaf.o
rg.ua/chlenstvo/sara.ht
ml

221719 Мохнюк 
Анна 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
магістра, 

Волинський 
національний 

університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська), 

Диплом 
магістра, 

Волинський 
національний 

університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

050104 
Фiнанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 002445, 

виданий 
22.12.2011, 

Атестат 
доцента AД 

000349, 
виданий 

12.12.2017

12 ОК2. Ділова 
комунікація 
іноземною 
мовою

Виконуються пп. 1, 3, 
4, 8, 12, 13, 14 П. 38 
Ліцензійних умов

Стажування та 
підвищення 
кваліфікації по 
дисципліні:
1. Курс навчання 
«Introduction to 
Applied Linguistics and 
TESOL» Anna 
Mokhniuk University of 
Leicester. Leicester. 
United Kindom, 6 
weeks, 3 hours per 
week, 20.01.2020 р.-
28.02.2020 р., 
Certificate of 
completion issued 28th 
February. 2020.
2. Онлайн навчання 
«HOW TO TEACH 
ONLINE: PROVIDING 
CONTINUITY FOR 
STUDENTS» 
(FutureLearn.  
8324083, 1-11 Hawley 
Crescent, Camden 
Town, London, NW1 
8NP, United Kingdom), 
3 weeks, 2 hours per 
week, 23.03.2020 р.-
12.04.2020 р., 
Certificate of 
completion issued 12th 
April 2020 
(Futurelearn.com/
certificates/bqz04go.

Публікації з 
дисципліни:
1. Mokhniuk A., 
Yushchyshyna L. The 
Impact of Monetary 
and Non-Monetary 
Factors of Motivation 
on Employee 
Productivity. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2018. 
№ 1. С. 94–101. URL: 
https://echas.eenu.edu.
ua/index.php/echas/art
icle/view/115/104
2. Мохнюк А. М., 
Ліпич Л. Г. Еволюція 
ролі людських 
ресурсів в управлінні 
бізнес-структурами. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 



університету імені 
Лесі Українки. 2019. 
№ 2. С. 37–43. 
DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2019-02-
37-43
3. Mokhniuk A. M., 
Lipych L. E-Business in 
Ukraine: Peculiarities, 
Tendencies, Prospects. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2020. 
№ 1. С. 74–79. DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2020-01-
74-79

ПП. 1
1. Mokhniuk A., 
Yushchyshyna L. The 
Impact of Monetary 
and Non-Monetary 
Factors of Motivation 
on Employee 
Productivity. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2018. 
№ 1. С. 94–101. URL: 
https://echas.eenu.edu.
ua/index.php/echas/art
icle/view/115/104
2. Мохнюк А. М., 
Данилюк Т. І. Послуги 
аутсорсингу та 
галузевий спектр їх 
використання. 
Економічний форум. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2018. № 3. С. 111–118. 
3. Мохнюк А. М., 
Ліпич Л. Г. Еволюція 
ролі людських 
ресурсів в управлінні 
бізнес-структурами. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2019. 
№ 2. С. 37–43. 
DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2019-02-
37-43
4. Mokhniuk A. M., 
Lipych L. E-Business in 
Ukraine: Peculiarities, 
Tendencies, Prospects. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2020. 
№ 1. С. 74–79. DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2020-01-
74-79

ПП. 3
1. Методологія та 
організація наукових 
досліджень (галузі 
знань: 05 – соціальні 
та поведінкові науки, 



07 – управління та 
адміністрування) : 
навч. посіб. / Л. Г. 
Ліпич, С. М. Бортнік, 
І. Г. Волинець та ін. ; 
за заг. ред. Л. Г. 
Ліпич. Луцьк : Вежа-
Друк, 2018. 220 с. URL 
: 
http://evnuir.vnu.edu.u
a/handle/123456789/16
4777 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки, 
протокол № 4 від 
29.11.2018 р.) 
Авторський внесок – 
1,5 авторських 
аркушів.(Розділ 2).
2. Економіка 
підприємства : підруч. 
/ за заг. ред. Л. Г. 
Ліпич. Луцьк : Вежа-
Друк, 2021.1 електрон. 
опт. диск. (CD-ROM). 
Об’єм даних 14,95 Мб. 
URL : 
https://bit.ly/3QydP66 
(Рекомендовано 
вченою радою 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки 
(протокол № 14 від 26 
листопада 2020 року). 
Авторський внесок – 
2,95 авторських 
аркушів.(Модуль 1– С. 
169-185; Модуль 2 – С. 
331-346; Модуль 3 – С. 
480-492; Модуль 4- С. 
704-722.)

ПП. 4
1. Mokhniuk A .M. 
Business Training: 
recommended teaching 
methods for practical 
lessons. Lutsk: PE 
«Druk», 2019, 40 p.
2. Mokhniuk A .M. 
Business Training: 
lecture summary. 
Lutsk: PE «Druk» , 
2021. 51 p.
3. Mokhniuk A .M. 
Foreign-language 
academic 
communication: 
Recommended teaching 
methods for self-
studying. Lutsk: PE 
«Druk» , 2021. 48 p.

ПП. 8
1. Співвиконавець 
держбюджетної теми 
«Інноваційний 
розвиток 
підприємства на 
засадах процесного та 
соціально-
компетентного 
корпоративного 
управління» 
(державний 



реєстраційний номер 
0117U002301), 2017–
2018.
2. Співвиконавець 
угоди у межах 
госпдоговірної НДР (з 
ТОВ «Укренержи 
Імпекс» загальною 
сумою 30 тис. грн. ) у 
сфері 
підприємництва, 
економіки 
природокористування 
і маркетингу 
(12.02.2021-
31.12.2021).

ПП. 12
1. Mokhniuk A. M. The 
Benefits of E-Business 
in a Globalised 
Environment. 
Перспективи розвитку 
економіки: теорія, 
методологія, практика 
: матеріали XXІI 
наук.-практ. конф. 
(Луцьк, 22-23 трав. 
2019 р.). Луцьк : Вежа-
Друк, 2019 С. 53–55.
2. Mokhniuk A. KPI 
(Key Performance 
Indicators): Types and 
Benefits. Innovative 
development of science 
and education: 
Abstracts of the 2nd 
International scientific 
and practical 
conference. ISGT 
Publishing House. 
Athens, Greece. 2020. 
Pp. 494–497. 
3. Mokhniuk A. 
Operating and Selecting 
KPI (Key Performance 
Indicators). 
Перспективи розвитку 
економіки: теорія, 
методологія, практика 
: матеріали 25 наук.-
практ. конф. (Луцьк, 
27-28 трав. 2020 р.). 
Луцьк : Вежа-Друк, C. 
51–53.
4. Mokhniuk A. The 
Nature of Effective 
Business 
Communication. 
Інноваційний 
розвиток та безпека 
підприємств в умовах 
неоіндустріального 
суспільства : 
[матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Луцьк. (27 жовтня 
2020 р.). URL: 
https://evnuir.vnu.edu.
ua/bitstream/12345678
9/19229/1/688-689.pdf  
5. Mokhniuk A. 
Effective Business 
Communication 
Techniques. 
Cоціально-
компетентне 
управління 
корпораціями в 
умовах поведінкової 
економіки: [матеріали 



міжнар. наук.-практ. 
конф.] Луцьк. (18 
лютого 2021 р.). URL: 
http://elartu.tntu.edu.u
a/bitstream/lib/35244/1
/Konf_Lutsk_18.02.21.
pdf#page=84 

ПП. 13
Бізнес тренінг (150 
год, 50 аудиторних)
Наукова комунікація 
іноземною мовою (120 
год, 24 аудиторних)

ПП. 14
1. Фінал проекту 
креативних 
підприємницьких ідей 
«Enterprise Pitch 
Competition» Tech 
StartUp School. Lviv. 
May 2019. (зі 
студентами ФЕУ: 
Панасюк Юрій, 
Онищук Владислав, 
Станчик Андрій.) 
Участь у Big Idea 
Challenge у Лондоні. 
Сертифікат, 
30.04.2019 р.
2. Грамота Січко 
Анастасії Олегівні 
(переможець 
Всеукраїнського 
конкурсу дипломних 
робіт зі спеціалізації 
«Економіка 
підприємства» у 
номінації «за доцільне 
застосування сучасних 
методів 
дослідження»), 
22.04.2021 р.

33693 Фатенок-
Ткачук Алла 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056585, 
виданий 

16.12.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028231, 
виданий 
10.11.2011

15 ОК8. Облік і 
оподаткування 
міжнародних 
операцій

Диплом спеціаліста, 
Луцький державний 
технічний університет, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 
6.030509 облік і аудит

Виконуються пп. 1, 2, 
3, 4, 7, 10, 12, 19, 20 П. 
38 Ліцензійних умов

Стажування та 
підвищення 
кваліфікації по 
дисципліні:
1. Стажування у 
вищому навчальному 
закладі : наукове, 
методичне, освітньо-
професійне. 
Львівський 
торговельно-
економічний 
університет, кафедра 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування, наказ 
№ 61к/в  від 
25.03.2021 року, 
сертифікат № 145/16 
від 27.09.2021 р. (з 
25.03.21 р. по 25.09.21 
р. (6,0 кредитів ЄКТС, 
180 год)).
2. Підвищення 
кваліфікації. Центр 



Бізнес-освіти 
Волинської Торгово-
промислової палати. 
Участь у вебінарі 
«Правила 
ІНКОТЕРМС 2020. 
Простими словами 
про нові умови 
поставки товарів», 
сертифікат від 23.12. 
2020 р. (22–23 грудня 
2020 р. (8 год.)).

Публікації з 
дисципліни:
1. Fatenok-Tkachuk А. 
Features of the 
accounting procedures 
for foreign investment. 
Економічний часопис 
СНУ імені Лесі 
Українки. 2018. № 4 
(11). С. 90–100. URL: 
https://www.researchg
ate.net/publication/329
665084_
2. Фатенок-Ткачук А. 
О., Губей А. В. 
Особливості обліку 
розрахунків з 
іноземними 
покупцями та 
замовниками. 
Держава та регіони. 
Серія: Економіка та 
підприємництво. 
2018. № 6. С. 12–18. 
URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/drep_2018_6_4
3. Marketing 
Technologies in Higher 
Education for 
Identifying the Needs of 
Consumers in Lifelong 
Learning / Khilukha O., 
Lipych L., Kushnir M. &  
Fatenok-Tkachuk A. 
International Journal of 
Higher Education. 
2020. Vol. 9, No. 6. 
DOI: 
https://doi.org/10.5430
/ijhe.v9n6p298
4. Fatenok-Tkachuk A. 
O., Voronko R. M. 
Structure of non-
financial reporting in 
the system of reporting 
of socially responsible 
enterprise. Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. 
Економічні науки. 
Луцьк, 2021. № 63. C. 
20–27. DOI: 
10.36477/2522-1205-
2021-63

ПП. 1
1. Fatenok-Tkachuk А. 
Features of the 
accounting procedures 
for foreign investment. 
Економічний часопис 
СНУ імені Лесі 
Українки. 2018. № 4 
(11). С. 90–100. URL: 
https://www.researchg



ate.net/publication/329
665084_
2. Фатенок-Ткачук А. 
О., Губей А. В. 
Особливості обліку 
розрахунків з 
іноземними 
покупцями та 
замовниками. 
Держава та регіони. 
Серія: Економіка та 
підприємництво. 
2018. № 6. С. 12–18. 
URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/drep_2018_6_4
3. Marketing 
Technologies in Higher 
Education for 
Identifying the Needs of 
Consumers in Lifelong 
Learning / Khilukha O., 
Lipych L., Kushnir M. &  
Fatenok-Tkachuk A. 
International Journal of 
Higher Education. 
2020. Vol. 9, No. 6. 
DOI: 
https://doi.org/10.5430
/ijhe.v9n6p298
4. Fatenok-Tkachuk A. 
O., Voronko R. M. 
Structure of non-
financial reporting in 
the system of reporting 
of socially responsible 
enterprise. Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. 
Економічні науки. 
Луцьк, 2021. № 63. C. 
20–27. DOI: 
10.36477/2522-1205-
2021-63
5. Фатенок-Ткачук А. 
О., Гаврилюк З. І. 
Обліковий супровід 
розробки 
інноваційного 
продукту Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. Серія 
«Економіка» 2021. 
Вип. 1(57). С. 141–147. 
DOI: 
https://doi.org/10.2414
4/2409-
6857.2021.1(57).141-147  
6. Фатенок-Ткачук А. 
О., Плоскіна А. А. 
Теоретичні аспекти 
процесу обліково-
аналітичного 
забезпечення 
стратегічного 
планування. Молодий 
вчений. 2021. Вип. 
(94). С. 215–219. DOI: 
https://doi.org/10.3283
9/2304-5809/2021-6-
94-44 

ПП. 2
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 79841, від 
20.06.2018 р. 
Формування системи 



розвитку 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
підприємств 
птахівництва на 
засадах нетарифного 
регулювання : 
монографія / Любов 
Григорівна Ліпич, 
Алла Олександрівна 
Фатенок-Ткачук, 
Клавдія Миколаївна 
Кутикіна Луцьк : 
Вежа-Друк, 2014. 208 
с. Авторське право і 
суміжні права. 
Бюлетень. 2018. № 49. 
С. 746. 
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 88068, від 
02.05.2019 р. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення бізнес 
процесів підприємства 
: монографія / Алла 
Олександрівна 
Фатенок-Ткачук. 
Луцьк : Вежа-друк, 
2018. 200 с. Авторське 
право і суміжні права. 
Бюлетень. 2019. № 53. 
С. 313-314.  
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 88069, від 
02.05.2019 р. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності 
підприємства : 
монографія / Алла 
Олександрівна 
Фатенок-Ткачук. 
Луцьк : Вежа-друк, 
2019. 152 с. Авторське 
право і суміжні права. 
Бюлетень. 2019. № 53. 
С. 314.
4. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 109463, від 
15.11.2021 р. 
Ідентифікатор 
документу 
CR0068151121. URL: 
https://sis.ukrpatent.or
g Кулинич М. Б., 
Фатенок-Ткачук А О., 
Мельник К. П. Облік, 
аналіз, аудит і 
оподаткування в 
управлінні розвитком 
суб’єктів 
господарювання через 
призму цифровізації: 
монографія. Луцьк: 
Вежа-друк, 2021. 140 
с.
5. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 111006, від 
12.01.2022 р. 
Ідентифікатор 
документу 
CR0322120122. URL: 



https://sis.ukrpatent.or
g Фатенок-Ткачук А 
О., Фінансовий облік І, 
ІІ: навчал. посіб (вид. 
3-тє, змін. та доповн.). 
Луцьк: Вежа-друк, 
2021. 552 с.

ПП. 3
1. Analysis of the state 
of social responsibility 
as a component strategy 
for the development of 
domestic enterprises 
Development and 
Security of the State, 
Citizens and Business 
Entities in the Modern 
World:Challenges and 
Perspectives : collective 
monograph / /  Lipych 
L., Fatenok-Tkachuk A., 
Khilukha O., Nadeiko 
M., Kushnir M., 
Volynets I., Zagoruyko 
V. Prague, 2021. P. 
107–124. DOI: 
https://doi.org/10.4648
9/DaS.7 (особистий 
внесок – 1,51 
авторських аркуша).
2. Фатенок-Ткачук А. 
О. Фінансовий облік І, 
ІІ : навч. посіб. (пер. 
та доп.) Луцьк : Вежа-
друк, 2021. 552 с. 
(Гриф «Затверджено», 
ВНУ імені Лесі 
Українки протокол № 
6 від 27.05.2021 р.) 
(особистий внесок –  
15,34 авторських 
аркуша).
3. Фатенок-Ткачук А. 
О. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
планування у системі 
стратегічного 
управління розвитком 
підприємства. Облік, 
аналіз, аудит і 
оподаткування в 
управлінні розвитком 
суб’єктів 
господарювання через 
призму цифровізації : 
монографія / Кулинич 
М. Б., Фатенок-Ткачук 
А. О., Мельник К. П. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. С. 39–123 
(особистий внесок – 
3,84 авторських 
аркуша).
4. Фатенок-Ткачук А. 
О. Облік і 
оподаткування 
міжнародних 
операцій : навч. посіб. 
Луцьк : Вежа-друк, 
2022. 280 с. (Гриф 
«Рекомендовано», 
ВНУ імені Лесі 
Українки протокол № 
7 від 26.05.2022 р.) 
(особистий внесок – 
15,18 авторських 
аркуша).



ПП. 4
1. Фатенок-Ткачук А. 
О. Облік і 
оподаткування 
міжнародних 
операцій : конспект 
лекцій. Луцьк : Вежа-
Друк, 2021. 126 с.
2. Фатенок-Ткачук А. 
О. Облік і 
оподаткування 
міжнародних 
операцій : метод. рек. 
до практ. робіт. Луцьк 
: Вежа-Друк, 2021. 78 
с.
3. Фатенок-Ткачук А. 
О. Облік і 
оподаткування 
міжнародних 
операцій : метод. рек. 
до самостійних робіт. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. 92 с.
4. Фатенок-Ткачук А. 
О. Облік та 
оподаткування 
міжнародних 
операцій : 
дистанційний курс 
для студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» 
денної та заочної 
форм навчання. 
Луцьк : ВНУ імені Лесі 
Українки, 2022. URL : 
http://194.44.187.60/m
oodle/course/view.php?
id=334
5. Фатенок-Ткачук А. 
О., Садовська І. Б., 
Кулинич М. Б. 
Методичні 
рекомендації до 
переддипломної 
практики з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи. Луцьк : В-во 
«Вежа-Друк», 2022. 
50 с.
6. Фатенок-Ткачук А. 
О. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
управління розвитком 
підприємства 
(тренінг-курс) : 
конспект лекція. 
Луцьк : В-во «Вежа-
Друк», 2022. 136 с. 

ПП. 7
Офіційний опонент 
захисту наукових 
робіт:
Надєйко Микола 
Миколайович. 
Менеджмент 
соціальної 
відповідальності у 
системі корпоративної 
культури 
підприємства : 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидат 
економічних наук за 



спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) – 
Спеціалізована вчена 
рада Д 35.140.01 у ЗВО 
Львівський 
університет бізнесу та 
права, 14.04.2021 р. 
Вчений секретар: 
спеціалізованої вченої 
ради К 32.051.07 по 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) та 
08.00.06 – економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища у 
Східноєвропейському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки (2016–2019 
рр.).

ПП. 10
Учасник міжнародної 
групи розробників 
науково-дослідної 
теми «Socio-economic 
principles of the 
national economy and 
business development» 
registered with the 
Ukrainian Institute of 
Scientific and Technical 
Expertise and 
Information, SRN 
0121U112289. 
Львівський 
університет бізнесу та 
права, Прага-Львів. 
Сертифікат № А-21-
10-4 від 05.10.2021 р.

ПП. 12
1. Фатенок-Ткачук А. 
О. Інформаційне 
забезпечення 
результатами 
облікових процедур у 
стратегічному 
плануванні. Облік, 
аналіз, аудит та 
оподаткування: 
сучасна парадигма в 
умовах сталого 
розвитку : матеріали 
VІ Міжнар. наук.-
практ. конфер., 
присвячена 20-й 
річниці створення 
кафедри аудиту (10 
груд. 2020 р., Київ). 
URL: 
http://ir.kneu.kiev.ua:8
080/
2. Фатенок-Ткачук А. 
О. Нефінансова 
звітність у контексті 
цілей сталого 



розвитку. Актуальні 
проблеми розвитку 
обліку, аналізу, 
контролю і 
оподаткування у 
контексті 
Європейської 
інтеграції та сучасних 
викликів глобалізації : 
матеріали ІХ міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 14-15 трав. 
2021 р.) / [відп. за 
вип.: проф. Куцик 
П.тО., проф. Воронко 
Р. М., доц. Марценюк 
Р. А.]. Львів, 2021. С. 
251–255.
3. Фатенок-Ткачук А. 
О. Особливості 
обліково-податкових 
процедур над 
тимчасово ввезеними 
товарами. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
трансформації 
економіки України : 
матеріали XV всеукр. 
наук.-практ. конф. 
(Одеса, 10–12 листоп. 
2021 року). Одеса, 
2021. С. 86–88. URL: 
tezy.pdf 
(economics.net.ua)
4. Fatenok-Tkachuk А., 
Voitsishuk К. 
Peculiarities of taxation 
of forestry sector. 
International scientific 
innovations in human 
life: The 5 th 
International scientific 
and practical 
conference (November 
17-19, 2021) Cognum 
Publishing House, 
Manchester, United 
Kingdom. 2021. С. 766–
772. URL: https://sci-
conf.com.ua/wp-
content/uploads/2021/
11/INTERNATIONAL-
SCIENTIFIC-
INNOVATIONS-IN-
HUMAN-LIFE-17-
19.11.21.pdf 
5. Фатенок-Ткачук А. 
О., Березко І. О. 
Оптимізування 
розрахунків з 
дебіторами як 
інструмент 
забезпечення 
платоспроможності 
підприємства 
Abstracts of X 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Science 
foundations of modern 
science and practice». 
(Athens, Greece, 
November 23-26, 2021 
р.). Athens, Greece, 
2021. URL: https://isg-
konf.com. Available at : 
DOI: 
10.46299/ISG.2021.II.



ПП. 19
Є членом Федерації 
аудиторів, бухгалтерів 
і фінансистів АПК 
України (ФАБФ), 
довідка № 03/01 від 
17.01.2020 р. 
Отримала 
кваліфікацію за 
програмою САРА 
Certified agribusiness 
professional 
accountant. 
Сертифікат № 190457 
від 11.02.2020 р.
Розробник 
спеціальної 
короткострокової 
програма підвищення 
кваліфікації для 
держслужбовців 
«Обліково-аналітичне 
забезпечення Цілей 
сталого розвитку на 
мікрорівні». Програму 
затверджено Вченою 
радою ВНУ імені Лесі 
Українки протокол № 
2 від 26 лютого 2021 р. 
Національне 
агентство України з 
питань державної 
служби. URL: 
https://pdp.nacs.gov.ua
/courses/oblikovo-
analitychne-
zabezpechennia-tsilei-
staloho-rozvytku-na-
mikrorivni 

ПП. 20
Досвід практичної 
роботи за фахом:
бухгалтер у ТзОВ 
«Промбуд», 2003–
2005 рр.,
головний бухгалтер 
ТзОВ «Конверсбуд», 
2006–2009 рр.

66191 Мельник 
Катерина 
Петрівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
магістра, 
Луцький 

національний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
доктора наук 
ДД 012048, 

виданий 
29.06.2021, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022062, 
виданий 

26.06.2014, 
Атестат 

доцента AД 
000616, 
виданий 

20.03.2018

14 ОК1. 
Методологія 
наукових 
досліджень з 
обліку і 
оподаткування

Виконуються пп. 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 12, 19, 20 П. 
38 Ліцензійних умов

Стажування та 
підвищення 
кваліфікації по 
дисципліні:
1. Захист докторської 
дисертації 
«Аудиторське 
забезпечення сталого 
розвитку сільських 
територій: теорія, 
методологія, 
практика». 06 травня 
2021 року на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.350.02 у 
Національному 
науковому центрі 
«Інститут аграрної 
економіки».
2. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації у 
міжнародному 
тренінгу «Monsoon 
SIM Train The Trainer» 
з відпрацювання 



навичок реалізації 
навчального процесу 
та розв’язання 
практичних завдань у 
модельованому 
бізнес-середовищі. 
«Monsoon SIM Train 
The Trainer» Abdy 
Taminsyah 
(Австралія). 4–5 
лютого 2022 р. (12 
год.). Сертифікат б/н 
від 05.02.2022 р.
3. Міжнародне 
стажування 
«Фандрейзинг та 
організація проєктної 
діяльності в закладах 
освіти: Європейський 
досвід» (Польща – 
Україна), 12.06.21-
18.07.21. 180 год / 6 
ECTS кредитів 
Сертифікат та додаток 
до нього SZFL – 
000405 від 18.07.2021 
р.

Публікації з 
дисципліни:
1. Мельник К. П. 
Наукові підходи до 
організації 
контрольно-
управлінської 
діяльності 
підприємства. 
Приазовський 
економічний вісник : 
електрон. наук. журн. 
2018. № 1. URL: 
http://pev.kpu.zp/ua/v
ypusk-1-06
2. Mortgage lending in 
agricultural economy 
opportunities and risks 
= Іпотечне 
кредитування в 
аграрній сфері 
економіки: 
можливості та 
ризики) / Содома Р. І., 
Агрес О. Г., Гаврилюк 
О. О., Мельник К. П 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики : зб. 
наук. пр. Київ, 2019. 
Вип. С. 225–233 (Web 
of science)
3. Жук В. М., Мельник 
К. П. Теорія аудиту: 
«класичне ядро» та 
розвиток. Облік і 
фінанси. 2020. № 4. С. 
89–102. DOI : 
https://doi.org/10.3314
6/2307-9878-2020-
4(90)-89-102
4. Мельник К. П. 
Застосування 
рамкового методу 
трансформації 
методології аудиту 
для забезпеченні 
сталого розвитку 
сільських територій. 
Економіка АПК. 2020. 
№ 10. С. 98–108. DOI : 
https://doi.org/10.3231
7/2221-



1055.202010098
5. Calculation of the 
efficiency of involving 
the institute of audit in 
sustainable 
development of rural 
areas in Ukraine / Zhuk 
V., Kantsurov O., 
Sadovska I., Melnyk K., 
Safarova A., Starenka 
O., Nahirska K., 
Nuzhna O., 
Tluchkevych N. AD 
ALTA: Journal of 
Interdisciplinary 
Research. 2021. Vol. 11, 
Iss. 2, Special Issue 21. 
P. 128–135. URL: 
http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/110221/
PDF/110221.pdf (Web 
of science)
6. Інституціональний 
розвиток методології 
наукових досліджень з 
обліку і аудиту / 
Мельник К. П., 
Стащук О. В., 
Шматковська Т. О., 
Медвідь Л. Г. Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. 
Економічні науки. 
Львів, 2021. Вип. 64. 
C. 97–102. DOI: 
https://doi.org/10.3647
7/2522-1205-2021-64-
15

ПП. 1
1. Жук В. М., Мельник 
К. П. Теорія аудиту: 
«класичне ядро» та 
розвиток. Облік і 
фінанси. 2020. № 4. С. 
89–102. DOI : 
https://doi.org/10.3314
6/2307-9878-2020-
4(90)-89-102
2. Мельник К. П. 
Застосування 
рамкового методу 
трансформації 
методології аудиту 
для забезпеченні 
сталого розвитку 
сільських територій. 
Економіка АПК. 2020. 
№ 10. С. 98–108. DOI : 
https://doi.org/10.3231
7/2221-
1055.202010098
3. Calculation of the 
efficiency of involving 
the institute of audit in 
sustainable 
development of rural 
areas in Ukraine / Zhuk 
V., Kantsurov O., 
Sadovska I., Melnyk K., 
Safarova A., Starenka 
O., Nahirska K., 
Nuzhna O., 
Tluchkevych N. AD 
ALTA: Journal of 
Interdisciplinary 
Research. 2021. Vol. 11, 
Iss. 2, Special Issue 21. 
P. 128–135. URL: 



http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/110221/
PDF/110221.pdf (Web 
of science)
4. Інституціональний 
розвиток методології 
наукових досліджень з 
обліку і аудиту / 
Мельник К. П., 
Стащук О. В., 
Шматковська Т. О., 
Медвідь Л. Г. Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. 
Економічні науки. 
Львів, 2021. Вип. 64. 
C. 97–102. DOI: 
https://doi.org/10.3647
7/2522-1205-2021-64-
15
5. Мельник К. П. 
Розвиток аудиторської 
практики публічних 
закупівель в контексті 
сталого розвитку і 
децентралізації. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2022. 
№ 1. С. 34–41. DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2786-4618-2022-01-
34-41
6. Аудиторська 
політика суб’єктів 
аудиторської 
діяльності в умовах 
сталого розвитку / 
Ліпич Л. Г., Мельник 
К. П., Бортнік С. М., 
Візняк Ю. Я., Козоріз 
М. А. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики». 2022. 
2(43). С. 39-45. (Web of 
science)

ПП. 2
11. А. с. Оперативний 
контроль як функція 
антикризового 
управління 
сільськогосподарськи
м підприємством : 
монографія. Луцьк : 
РВВ ЛНТУ. 2014. 304 
с. № 76755 від 
01.02.2018.
2. А. с. Fundamentals of 
the Theory and 
Methodology of 
Operational Control. 
British Journal of 
Economics, 
Management & Trade. 
2016; 14(4):1–12. № 
76756 від 01.02.2018.
3. А. с. Облік, аналіз, 
аудит і оподаткування 
в управлінні 
розвитком суб’єктів 
господарювання через 
призму цифровізації : 
монографія / Кулинич 
М. Б., Фатенок-Ткачук 
А О., Мельник К. П. 



Луцьк : Вежа-друк, 
2021. 140 с. № 109463, 
від 15.11.2021 р. 
Ідентифікатор 
документу 
CR0068151121
4. А. с. Інститут 
аудиту: теорія та 
практика : 
монографія. Київ : 
ННЦ ІАЕ, 2020. 306 с. 
№111588 від 
03.02.2022.
5. А. с. The impact of 
decentralization on the 
functioning of the 
audit. European 
science. 2020. № 2. С. 
24-33. №111589 від 
03.02.2022.

ПП. 3
1. Мельник К. П. 
Інжинірингові та 
імперіалістичні 
підходи у стратегії 
розвитку облікової 
професії. Стратегія 
розвитку галузевого 
інституту професійних 
бухгалтерів та 
аудиторі в: 
колективна 
монографія / 
Мельник К. П., Жук В. 
М., Бездушна Ю. С. 
Київ : ННЦ ІАЕ, 2020. 
С. 131–151 (особистий 
внесок – 2,9 а.а.). 
2. Мельник К. П. 
Інститут аудиту: 
теорія та практика : 
монографія Київ : 
ННЦ ІАЕ, 2020. 306 с. 
(особистий внесок – 11 
а.а.).
3. Мельник К. П. 
Концепція 
аудиторського 
забезпечення сталого 
розвитку. 
Концептуальні основи 
аудиторського 
забезпечення сталого 
розвитку сільських 
територій : 
колективна 
монографія / Жук В. 
М., Канцуров О. О, 
Мельник К. П. Київ : 
ННЦ ІАЕ, 2021. С. 76–
153 (особистий внесок 
– 3,5 д.а.).
4. Мельник К. П. 
Трансформація 
методології аудиту: 
від наукових 
досліджень до 
практики 
цифровізації. Облік, 
аналіз, аудит і 
оподаткування в 
управлінні розвитком 
суб’єктів 
господарювання через 
призму цифровізації : 
монографія / Кулинич 
М. Б., Фатенок-Ткачук 
А. О., Мельник К. П. 
Луцьк, 2021. С. 102–
138 (особистий внесок 



– 1,54 а.а.).

ПП. 4
1. Мельник К. П. 
Методологія наукових 
досліджень з обліку і 
оподаткування : 
конспект лекцій. 
Луцьк : Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, 
2021. 88 с.
2. Садовська І. Б., 
Мельник К. П. 
Методичні 
рекомендації до 
навчально-наукової 
практики з обліку і 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи. Луцьк : 
Волин. нац. ун-т імені 
Лесі Українки, 2021. 
30 с.
3. Мельник К. П. 
Організація і 
методика аудиту : 
конспект лекцій. 
Луцьк : Волин. нац. 
ун-т імені Лесі 
Українки , 2022. 58 с.
4. Мельник К. П. 
Методологія наукових 
досліджень з обліку і 
оподаткування : 
метод. рекомендації 
до практ. занять. 
Луцьк : Волин. нац. 
ун-т імені Лесі 
Українки, 2022. 36 с.
5. Мельник К. П. 
Методологія наукових 
досліджень з обліку і 
оподаткування : 
метод. рекомендації 
до самостійної роботи. 
Луцьк : Волин. нац. 
ун-т імені Лесі 
Українки, 2022. 32 с.

ПП. 5
Захист докторської 
дисертації 
«Аудиторське 
забезпечення сталого 
розвитку сільських 
територій: теорія, 
методологія, 
практика». 06 травня 
2021 року на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.350.02 у 
Національному 
науковому центрі 
«Інститут аграрної 
економіки».

ПП. 7

1. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента Старенька 
Ольга Миколаївна 
«Оперативний 
контроль в системі 
управління 
промисловим 
підприємством» 2019 
р. (на здобуття 
наукового ступеня 



кандидата 
економічних наук» за 
спеціальністю 
08.00.09 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз і аудиту 
(за видами 
економічної 
діяльності)».
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 32.051.06 за 
спеціальностями 
08.00.01 «Економічна 
теорія та історія 
економічної думки», 
08.00.03 «Економіка 
та управління 
національним 
господарством», 
08.00.06 «Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища» 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки (з 2022 
р.).

ПП. 12
1. Мельник К. П. 
Тенденції 
трансформації 
методології аудиту у 
забезпеченні цілей 
сталого розвитку 
сільських територій. 
Облік, аналіз, аудит та 
оподаткування: 
сучасна парадигма в 
умовах сталого 
розвитку : VІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 10 
груд. 2020 р. : [тези 
доп.]. Київ, 2020. С. 
359–361.
2. Мельник К. П. 
Громадсько-
аудиторське 
партнерство у 
менеджменті 
об’єднаних 
територіальних 
громад. Сучасні 
технології 
менеджменту : 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. студ., аспір. і 
молод. вчен., 8 груд. 
2020 р. : [збірник тез]. 
Луцьк : ВНУ імені Лесі 
Українки, 2020. С. 
311–313.
3. Мельник К. П. 
Напрями розвитку 
теорії аудиту через 
призму інноваційного 
розвитку економіки. 
Інноваційний 
розвиток та безпека 
підприємств в умовах 
неоіндустріального 
суспільства. Міжнар. 
наук.-практ. інтер.-
конф. уч., студ., аспір. 
і молод. вчен. 27 жовт. 
2020 р. : [матеріали 
доповідей] / Відп. ред. 
О. М. Полінкевич, Л. 



В. Шостак. Луцьк : 
ВНУ імені Лесі 
Українки. 2020. С. 
139–140.
4. Melnyk K. P. Criteria 
of information 
assessment in audit. 
Priority Areas of 
Science Research : 
Abstracts of the 10st 
International scientific 
and practical 
conference, оctober 26–
27, 2020. USA, 
Washington. 2020. P. 
24–27. URL: http://el-
conf.com.ua/wp-
content/uploads/2020/
11/США_жовтень_сай
т.pdf
5. Мельник К. П. 
Консалтингова теорія 
аудиту – основа його 
інституалізації. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
трансформації 
економіки України : 
ХV Всеукр. наук.-
практ. конф., Одеса, 
10–12 листоп. 2021 р. 
Одеса, 2021. С. 144–
145.

ПП. 19
Є членом Федерації 
професійних 
бухгалтерів, аудиторів 
та фінансистів 
України, 2010-2022 
рр.

ПП. 20
Головний бухгалтер 
«Аудиторська фірма 
«Актив-Аудит», 2007–
2012 рр.
Головний бухгалтер 
ТзОВ підприємство 
«Слов’янка», 2010–
2014 рр.
Головний бухгалтер 
ПП «Вояж Луцьк» 
2014–2018 рр.

 
 

  
 
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

ПР19. Вміти 
проектувати, 
планувати і 
проводити 
пошукові і 

ОК12. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
управління розвитком 

Лекція-візуалізація.
Задачі, вирішення кейсів, 
тестування, дослідницький 
проект, розв’язання кейсів, 
консалтинговий диспут, 

Самоконтроль.
Поточний контроль (експрес 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 



розвідувальні 
роботи, 
здійснювати їх 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення.

підприємства 
(тренінг-курс)

імітаційне моделювання.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

рефератів, захист кейсів. 
Підсумковий контроль: 
захист проекту, семестровий 
контроль знань (екзамен).

ОК11. Облік і 
оподаткування в 
управлінні проєктами

Лекція–презентація.
Розв’язання задач і кейсів, 
розбір типових помилок, 
дискусії, експрес-
тестування, ділові експрес-
ігри.

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 
ситуаційних завдань, 
самостійні роботи у вигляді 
рефератів, презентацій), 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК5. Адміністрування 
податків (вітчизняний 
і міжнародний 
контексти)

Лекція-презентація.
Усне опитування, 
розв’язування практичних 
завдань, тестування. 
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування; тестування; 
письмові контрольні 
роботи).
Підсумковий / семестровий 
контроль знань (залік).

ОК16. Переддипломна 
практика з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Поточний контроль 
(виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів).
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота  з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ПР18. 
Дотримуватися 
норм професійної 
та академічної 
етики, 
підтримувати 
врівноважені 
стосунки з 
членами колективу 
(команди), 
споживачами, 
контрагентами, 
контактними 
аудиторіями.

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, з установчими 
документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, внутрішніми 
документами, 
управлінськими звітами, 
аналітичними таблицями, 
описами, договорами МВО, 
матеріальними та 
податковими звітами, 
регістрами, звітністю, 
інтрев’ювання, комунікації з 
керівним персоналом.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК16. Переддипломна 
практика з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Поточний контроль 
(виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів).
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК15. Виробнича 
практика з організації 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
внутрішніми документами, 
управлінськими звітами, 
аналітичними таблицями, 
описами, договорами МВО, 
матеріальними та 
податковими звітами, 
інтрев’ювання, комунікації з 
керівним персоналом.

Виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК14. Навчально-
наукова практика з 
обліку і 
оподаткування з 
написанням 

Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 



кваліфікаційної 
роботи

Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК12. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
управління розвитком 
підприємства 
(тренінг-курс)

Лекція-презентація.
Навчальна дискусія, задачі, 
вирішення кейсів, 
тестування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницький 
проект.

Самоконтроль.
Поточний контроль: 
тестування, тематичні 
письмові самостійні роботи 
у формі рефератів, захист 
кейсів. 
Підсумковий контроль: 
захист проекту, семестровий 
контроль знань (екзамен).

ОК9. Консалтинг у 
сфері обліку, аналізу, 
аудиту та 
оподаткування

Лекція-презентація.
Усне опитування, навчальна 
дискусія.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та 
нормативними актами.

Самоконтроль. 
Поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи; 
контрольні бесіди; усне 
опитування; тестування). 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК8. Облік і 
оподаткування 
міжнародних операцій

Лекція-візуалізація, -
презентація, відео-лекція 
експерта (вебінар).
Розв’язок практичних 
завдань, кейсів, навчальна 
дискусія, інсценізація, 
робота в малих групах, 
імітаційне моделювання, 
консалтинговий диспут, 
дослідницький проект.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль: експрес 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів. 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК7. Організація 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування

Лекція – презентація.
Ділові експрес-ігри, експрес-
тестування, розв’язання 
задач і кейсів, дискусії, 
експрес-опитування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, з 
нормативними 
документами, 
загальнодоступним 
інформаційним ресурсом 
(ЗІР), виконання завдань 
різного типу.

Самоконтроль.
Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів, 
контроль неформального 
навчання, розв’язання 
задач.
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен). 

ОК5. Адміністрування 
податків (вітчизняний 
і міжнародний 
контексти)

Лекція-презентація,
Усне опитування, 
розв’язування практичних 
завдань, тестування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування; тестування; 
письмові контрольні 
роботи).
Підсумковий / семестровий 
контроль знань (залік).

ОК4. Професійна 
етика бухгалтера, 
аудитора та 
податківця

Лекція-презентація.
Експрес-опитування, тестові 
завдання, ситуаційні 
завдання.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль. 
Поточний контроль 
(контрольні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи, 
тестування.
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (залік).

ОК1. Методологія 
наукових досліджень з 
обліку і 
оподаткування

Лекція-візуалізація.
Розв’язок практичних 
завдань, тестування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою,
дослідницький проєкт.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування, презентація 
доповідей, тематичні 
письмові самостійні роботи 
у формі рефератів; 
контрольні бесіди; 
тестування). 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (залік).



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

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота  з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК16. Переддипломна 
практика з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю

Поточний контроль 
(виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів).
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

Ок13. Організація і 
методика аудиту

Лекція-візуалізація.
Тестування, диспут, усне 
опитування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування, презентація 
доповідей, тематичні 
письмові самостійні роботи; 
контрольні бесіди; 
тестування); 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК12. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
управління розвитком 
підприємства 
(тренінг-курс)

Лекція-візуалізація.
Задачі, вирішення кейсів, 
тестування, дослідницький 
проект, розв’язання кейсів, 
консалтинговий диспут, 
імітаційне моделювання, 
мозговий штурм.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (експрес 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів. 
Підсумковий контроль: 
захист проекту, семестровий 
контроль знань (екзамен).

ОК9. Консалтинг у 
сфері обліку, аналізу, 
аудиту та 
оподаткування

Лекція-презентація.
 Розв’язок практичних 
завдань, експрес-
опитування, тестування, 
навчальна дискусія.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль. 
Поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи; 
контрольні бесіди; усне 
опитування; тестування).
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК8. Облік і 
оподаткування 
міжнародних операцій

Лекція-візуалізація, -
презентація, відео-лекція 
експерта (вебінар).
Розв’язок практичних 
завдань, кейсів, навчальна 
дискусія, інсценізація, 
робота в малих групах, 
імітаційне моделювання, 
дослідницький проект.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів. 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК5. Адміністрування 
податків (вітчизняний 
і міжнародний 
контексти)

Лекція-презентація.
Усне опитування, 
розв’язування практичних 
завдань, тестування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування; тестування; 
письмові контрольні 
роботи).
Підсумковий / семестровий 
контроль знань (залік).

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

ОК14. Навчально-
наукова практика з 
обліку і 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК2. Ділова 
комунікація 

Лекція- презентація.
Усне опитування, кейси, 

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 



іноземною мовою індивідуальна робота, 
робота в групах, тести, 
бізнес-кейси.

опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування; експрес-
тестування); 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (залік).

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
науковою, навчально-
методичною літературою.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК1. Методологія 
наукових досліджень з 
обліку і 
оподаткування

Лекція-візуалізація.
Практичне моделювання, 
тестування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, виконання 
практичних завдань.

Самоконтроль. 
Поточний контроль: усне 
опитування, презентація 
доповідей, тематичні 
письмові самостійні роботи 
у формі рефератів; 
контрольні бесіди; письмові 
контрольні роботи; 
тестування.
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (залік).

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

ОК15. Виробнича 
практика з організації 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
внутрішніми документами, 
управлінськими звітами, 
аналітичними таблицями, 
описами, договорами МВО, 
матеріальними та 
податковими звітами, 
інтрев’ювання, комунікації з 
керівним персоналом.

Виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК14. Навчально-
наукова практика з 
обліку і 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК7. Організація 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування

Лекція – презентація.
Ділові експрес-ігри, експрес-
тестування, розв’язання 
задач і кейсів, дискусії, 
експрес-опитування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, з 
нормативними 
документами,  
загальнодоступним 
інформаційним ресурсом 
(ЗІР), виконання завдань 
різного типу.

Самоконтроль.
Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів, 
контроль неформального 
навчання, розв’язання 
задач.
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен). 

ОК1. Методологія 
наукових досліджень з 
обліку і 
оподаткування

Лекція.
Науковий вебінар, науковий 
семінар, робота в малих 
групах, тестування, 
практичне моделювання.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, виконання 
практичних завдань.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування, презентація 
доповідей, тематичні 
письмові самостійні роботи 
у формі рефератів; 
контрольні бесіди; письмові 
контрольні роботи; 
тестування); 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (залік).

ОК16. Переддипломна 
практика з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Поточний контроль 
(виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів).
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, з установчими 
документами, 

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.



нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, внутрішніми 
документами, 
управлінськими звітами, 
аналітичними таблицями, 
описами, договорами МВО, 
матеріальними та 
податковими звітами, 
регістрами, звітністю, 
інтрев’ювання, комунікації з 
керівним персоналом.

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

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота  з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК16. Переддипломна 
практика з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю

Поточний контроль 
(виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів).
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

Ок13. Організація і 
методика аудиту

Лекція-візуалізація.
Практичне моделювання, 
тестування, розв’язування 
кейсів, доповіді, презентації.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування, презентація 
доповідей, тематичні 
письмові самостійні роботи; 
контрольні бесіди; 
тестування). 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК9. Консалтинг у 
сфері обліку, аналізу, 
аудиту та 
оподаткування

Лекція-презентація.
Розв’язок практичних 
завдань, тестування, 
навчальна дискусія.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль. 
Поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи; 
контрольні бесіди; усне 
опитування; тестування). - 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК3. Сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності

Лекція-презентація.
Тестові завдання, робота в 
програмних продуктах, ессе, 
доповіді та презентації, 
лабораторна робота.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою. 

Самоконтроль.
Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
тематичні самостійні роботи 
у формі рефератів. 
Підсумковий семестровий 
контроль знань (залік).

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

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
науковою, навчально-
методичною літературою.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

Ок13. Організація і 
методика аудиту

Лекція-візуалізація.
Експрес-опитування, 
тестування, доповіді, 
презентації.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів.
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК4. Професійна 
етика бухгалтера, 
аудитора та 
податківця

Лекція-презентація.
Експрес-опитування, тестові 
завдання, ситуаційні 
завдання.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 

Самоконтроль. 
Поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольні 
бесіди; усне опитування; 



літературою. письмові контрольні роботи; 
тестування). 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (залік).

ОК8. Облік і 
оподаткування 
міжнародних операцій

Лекція-візуалізація.
Дебати, розв’язок 
практичних завдань, кейсів, 
дебати, навчальна дискусія, 
інсценізація, робота в малих 
групах, імітаційне 
моделювання, 
консалтинговий диспут.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів. 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

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

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота  з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК16. Переддипломна 
практика з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Поточний контроль 
(виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів).
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК12. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
управління розвитком 
підприємства 
(тренінг-курс)

Лекція-візуалізація.
Задачі, вирішення кейсів, 
тестування, дослідницький 
проект, розв’язання кейсів, 
консалтинговий диспут, 
імітаційне моделювання. 
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (експрес 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів. 
Підсумковий контроль: 
захист проекту, семестровий 
контроль знань (екзамен).

ОК11. Облік і 
оподаткування в 
управлінні проєктами

Лекція–презентація.
 Розв’язання задач і кейсів, 
розбір типових помилок, 
дискусії, експрес-
тестування, ділові експрес-
ігри.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 
ситуаційних завдань, 
самостійні роботи у вигляді 
рефератів, презентацій).
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

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

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
внутрішніми документами, 
управлінськими звітами, 
аналітичними таблицями, 
описами, договорами МВО, 
матеріальними та 
податковими звітами, 
інтрев’ювання, комунікації з 
керівним персоналом.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК15. Виробнича 
практика з організації 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
внутрішніми документами, 
управлінськими звітами, 
аналітичними таблицями, 
описами, договорами МВО, 
матеріальними та 
податковими звітами, 
інтрев’ювання, комунікації з 
керівним персоналом.

Виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК11. Облік і 
оподаткування в 
управлінні проєктами

Лекція–презентація.
Розв’язання задач і кейсів, 
розбір типових помилок, 
дискусії, експрес-

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 



тестування, ділові експрес-
ігри.

ситуаційних завдань, 
самостійні роботи у вигляді 
рефератів, презентацій).
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК7. Організація 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування

Лекція – презентація.
Ділові експрес-ігри, експрес-
тестування, розв’язання 
задач і кейсів, дискусії, 
експрес-опитування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, з 
нормативними 
документами,  
загальнодоступним 
інформаційним ресурсом 
(ЗІР), виконання завдань 
різного типу

Самоконтроль.
Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів, 
контроль неформального 
навчання, розв’язання 
задач,
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен). 

ОК5. Адміністрування 
податків (вітчизняний 
і міжнародний 
контексти)

Лекція-презентація.
Усне опитування, 
розв’язування практичних 
завдань, тестування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування; тестування; 
письмові контрольні 
роботи).
Підсумковий / семестровий 
контроль знань (залік).

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

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота  з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК16. Переддипломна 
практика з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Поточний контроль 
(виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів).
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК10. Організація і 
методика фінансової 
звітності за 
міжнародними 
стандартами

Лекція-презентація. 
Експрес-опитування, 
навчальна дискусія, 
розв’язок практичних 
завдань, розв’язок кейсів, 
експрес опитування, 
тестування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, виконання 
практичних завдань.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування; експрес-
тестування).
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (залік).

ОК9. Консалтинг у 
сфері обліку, аналізу, 
аудиту та 
оподаткування

Лекція-презентація.
Усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія.
  Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та 
нормативними актами.

Самоконтроль. 
Поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи; 
контрольні бесіди; усне 
опитування; тестування).
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК8. Облік і 
оподаткування 
міжнародних операцій

Лекція-візуалізація, відео-
лекція експерта (вебінар).
Презентація, дебати, 
розв’язок практичних 
завдань, кейсів навчальна 
дискусія, інсценізація, 
робота в малих групах, 
консалтинговий диспут.
  Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль: експрес 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів. 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).



ОК6. Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством

Лекція-візуалізація.
Презентація, експрес-
опитування, навчальна 
дискусія розв’язування 
практичних завдань.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою. виконання 
самостійних завдань.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 
практичних і самостійних 
завдань, самостійні роботи у 
вигляді рефератів, 
презентацій).
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК12. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
управління розвитком 
підприємства 
(тренінг-курс)

Лекція-візуалізація.
Задачі, вирішення кейсів, 
тестування, дослідницький 
проект,  розв’язання кейсів, 
консалтинговий диспут, 
імітаційне моделювання.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (експрес 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів. 
Підсумковий контроль: 
захист проекту, семестровий 
контроль знань (екзамен).

ПР07. Розробляти 
внутрішньо-
фірмові стандарти 
і форми 
управлінської та 
іншої звітності 
суб’єктів 
господарювання.

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з  
установчими документами, 
внутрішніми документами, 
управлінськими звітами, 
аналітичними таблицями, 
описами, договорами МВО, 
матеріальними та 
податковими звітами, 
інтрев’ювання, комунікації з 
керівним персоналом.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК15. Виробнича 
практика з організації 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
внутрішніми документами, 
управлінськими звітами, 
аналітичними таблицями, 
описами, договорами МВО, 
матеріальними та 
податковими звітами, 
інтрев’ювання, комунікації з 
керівним персоналом.

Виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК7. Організація 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування

Лекція – презентація.
Ділові експрес-ігри, експрес-
тестування, розв’язання 
задач і кейсів, дискусії, 
експрес-опитування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, з 
нормативними 
документами, 
загальнодоступним 
інформаційним ресурсом 
(ЗІР), виконання завдань 
різного типу.

Самоконтроль.
Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів, 
контроль неформального 
навчання, розв’язання 
задач,
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен). 

ОК6. Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством

Лекція-візуалізація.
Групова дискусія, розв'язок 
практичних завдань, робота 
в малих групах, тестування. 
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, виконання 
самостійних завдань.

Самоконтроль. 
Поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольні 
бесіди; усне опитування; 
тестування).
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ПР08. 
Обґрунтовувати 
вибір оптимальної 
системи 
оподаткування 
діяльності 
суб’єкта 
господарювання на 

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК16. Переддипломна Самостійна робота з Поточний контроль 



підставі діючого 
податкового 
законодавства.

практика з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

(виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів).
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК9. Консалтинг у 
сфері обліку, аналізу, 
аудиту та 
оподаткування

Лекція-презентація.
Експрес- опитування, 
навчальна дискусія, 
тестування розв’язок 
практичних завдань, 
тестування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою,  виконання 
завдань.

Самоконтроль. 
Поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи; 
контрольні бесіди; усне 
опитування; тестування).
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК5. Адміністрування 
податків (вітчизняний 
і міжнародний 
контексти)

Лекція-презентація.
Усне опитування, 
розв’язування практичних 
завдань, тестування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування; тестування; 
письмові контрольні 
роботи); 
Підсумковий / семестровий 
контроль знань (залік).

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

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК16. Переддипломна 
практика з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Поточний контроль 
(виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів).
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК9. Консалтинг у 
сфері обліку, аналізу, 
аудиту та 
оподаткування

Лекції-презентації.
Навчальні дискусії, усне 
опитування, дебати, 
розв’язок практичних 
завдань, тестування. 
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, та 
нормативними актами.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 
практичних і самостійних 
завдань, самостійні роботи у 
вигляді рефератів, 
презентацій). 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК6. Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством

Лекція-візуалізація.
Презентація, експрес-
опитування, навчальна 
дискусія розв’язування 
практичних завдань.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, виконання 
самостійних завдань.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 
практичних і самостійних 
завдань, самостійні роботи у 
вигляді рефератів, 
презентацій), 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

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

ОК1. Методологія 
наукових досліджень з 
обліку і 
оподаткування

Лекція-візуалізація.
Усне опитування, розв’язок 
практичних завдань, 
тестування, дослідницький 
проект. Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 
ситуаційних завдань, 
контрольні роботи, 
самостійні роботи у вигляді 
рефератів, презентацій, 
захист дослідницького 
проекту), 
Підсумковий контроль 
(залік).



господарювання. ОК3. Сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності

Лекція-візуалізація.
Презентація, лабораторна 
робота, тестові завдання, 
розв’язування задач в 
програмному середовищі, 
ессе, доповіді та презентації.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, тестування, 
тематичні самостійні роботи 
у формі рефератів. 
Підсумковий семестровий 
контроль знань (залік). 

ОК11. Облік і 
оподаткування в 
управлінні проєктами

Лекція–презентація.
Розв’язання задач і кейсів, 
розбір типових помилок, 
дискусії, експрес-
тестування, ділові експрес-
ігри.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 
ситуаційних завдань, 
самостійні роботи у вигляді 
рефератів, презентацій), 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК12. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
управління розвитком 
підприємства 
(тренінг-курс)

Лекція-візуалізація.
Навчальна дискусія, 
розв’язання кейсів, 
консалтинговий диспут, 
імітаційне моделювання. 
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (експрес 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів. 
Підсумковий контроль: 
захист проекту, семестровий 
контроль знань (екзамен).

ОК14. Навчально-
наукова практика з 
обліку і 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
науковою, навчально-
методичною літературою.

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
науковою, навчально-
методичною літературою,  з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК16. Переддипломна 
практика з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

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

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами,  
внутрішніми документами, 
управлінськими звітами, 
аналітичними таблицями, 
описами, договорами МВО, 
матеріальними та 
податковими звітами, 
інтрев’ювання, комунікації з 
керівним персоналом.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК15. Виробнича 
практика з організації 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
внутрішніми документами, 
управлінськими звітами, 
аналітичними таблицями, 
описами, договорами МВО, 
матеріальними та 
податковими звітами, 
інтрев’ювання, комунікації з 
керівним персоналом.

Виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК8. Облік і Лекція-візуалізація, відео- Самоконтроль.



оподаткування 
міжнародних операцій

лекція експерта (вебінар).
Розв’язок практичних 
завдань, кейсів, 
досліддницький проект, 
навчальна дискусія, робота в 
малих групах, імітаційне 
моделювання.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою

Підсумковий контроль: усне 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів. 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК7. Організація 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування

Лекція – презентація. 
Ділові експрес-ігри, експрес-
тестування, розв’язання 
задач і кейсів, дискусії, 
експрес-опитування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, з 
нормативними 
документами,  
загальнодоступним 
інформаційним ресурсом 
(ЗІР), виконання завдань 
різного типу.

Самоконтроль.
Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів, 
контроль неформального 
навчання, розв’язання 
задач,
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен). 

ОК6. Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством

Лекція-візуалізація.
Навчальна дискусія, 
розв’язок практичних 
завдань, тестування.
 Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, виконання 
самостійних завдань.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 
практичних і самостійних 
завдань, самостійні роботи у 
вигляді рефератів, 
презентацій), 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

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

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
науковою, навчально-
методичною літературою.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК10. Організація і 
методика фінансової 
звітності за 
міжнародними 
стандартами

Лекція-презентація.
Навчальна дискусія, 
розв’язок практичних 
завдань, розв’язок кейсів, 
тестування. 
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування; експрес-
тестування); -
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (залік).

ОК2. Ділова 
комунікація 
іноземною мовою

Лекція- презентація.
Усне опитування, кейси, 
індивідуальна робота, 
робота в групах, тести, 
бізнес-кейси.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування; експрес-
тестування); -
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (залік).

ПР02. Знати 
теорію, методику і 
практику 
формування 
облікової 
інформації за 
стадіями 
облікового процесу і 
контролю для 
сучасних і 
потенційних 
потреб управління 
суб’єктами 
господарювання з 
урахуванням 
професійного 
судження.

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
науковою, навчально-
методичною літературою.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК14. Навчально-
наукова практика з 
обліку і 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
науковою, навчально-
методичною літературою.

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК6. Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством

Лекція-візуалізація.
 Експрес- опитування, 
навчальна дискусія 
розв’язування практичних 
завдань, тестування.
 Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, виконання 

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 
практичних і самостійних 
завдань, самостійні роботи у 
вигляді рефератів, 
презентацій).



самостійних завдань. Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК3. Сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності

Лекція-візуалізація.
Лабораторна робота, тестові 
завдання, кейси в 
програмних продуктах, 
доповіді, презентації.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, тестування, 
тематичні самостійні роботи 
у формі рефератів 
презентацій), 
Підсумковий семестровий 
контроль знань (залік).

ОК1. Методологія 
наукових досліджень з 
обліку і 
оподаткування

Лекція-візуалізація.
Усне опитування, науковий 
диспут, тестування, 
розв’язок кейсів, практичне 
моделювання. Самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 
ситуаційних завдань, 
контрольні роботи, 
самостійні роботи у вигляді 
рефератів, презентацій), 
Підсумковий контроль 
(залік)

ОК8. Облік і 
оподаткування 
міжнародних операцій

Лекція-візуалізація.
Дебати, розв’язок 
практичних завдань, кейсів, 
дебати, навчальна дискусія, 
інсценізація, робота в малих 
групах, імітаційне 
моделювання, 
консалтинговий диспут.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів. 
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

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

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
науковою, навчально-
методичною літературою;  з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК16. Переддипломна 
практика з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
нормативними документами 
підприємства, первинними 
документами, регістрами, 
звітністю.

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК14. Навчально-
наукова практика з 
обліку і 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
науковою, навчально-
методичною літературою.

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 
-підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК12. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічного 
управління розвитком 
підприємства 
(тренінг-курс)

Лекція-презентація.
Навчальна дискусія, 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою (НМЛ), 
розв’язання кейсів, 
мозковий штурм, імітаційне 
моделювання.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль: експрес 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів. 
Підсумковий контроль: 
модульний контроль – 
захист проекту, семестровий 
контроль знань (екзамен).

ОК11. Облік і 
оподаткування в 
управлінні проєктами

Лекція–презентація.
Розв’язання задач і кейсів, 
розбір типових помилок, 
дискусії, експрес-
тестування, ділові експрес-
ігри.
Самостійна робота з 

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 
ситуаційних завдань, 
самостійні роботи у вигляді 
рефератів, презентацій).



навчально-методичною 
літературою.

Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК4. Професійна 
етика бухгалтера, 
аудитора та 
податківця

Лекція-презентація. 
Експрес- опитування, 
тестові завдання, ситуаційні 
завдання. Самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 
ситуаційних завдань, 
контрольні роботи, 
самостійні роботи у вигляді 
рефератів, презентацій ).
Підсумковий контроль 
(залік).

ОК1. Методологія 
наукових досліджень з 
обліку і 
оподаткування

Лекція-візуалізація, -
презентація. Експрес-
опитування, навчальна 
дискусія, тестування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Поточний контроль (усне 
опитування, виконання 
тестів, розв’язування 
ситуаційних завдань, 
контрольні роботи, 
самостійні роботи у вигляді 
рефератів, презентацій). 
Підсумковий контроль 
(залік).

ПР09. Формувати 
фінансову 
звітність за 
національними та 
міжнародними 
стандартами для 
суб’єктів 
господарювання на 
корпоративному 
рівні, 
оприлюднювати й 
використовувати 
відповідну 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень.

ОК17. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
внутрішніми документами, 
управлінськими звітами, 
аналітичними таблицями, 
описами, договорами МВО, 
матеріальними та 
податковими звітами, 
інтрев’ювання, комунікації з 
керівним персоналом.

Презентація результатів. 
Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

ОК15. Виробнича 
практика з організації 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування з 
написанням 
кваліфікаційної 
роботи

Самостійна робота з 
установчими документами, 
внутрішніми документами, 
управлінськими звітами, 
аналітичними таблицями, 
описами, договорами МВО, 
матеріальними та 
податковими звітами, 
інтрев’ювання, комунікації з 
керівним персоналом.

Виконання завдань згідно 
вимог до звіту практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів. 
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (диф.залік).

ОК10. Організація і 
методика фінансової 
звітності за 
міжнародними 
стандартами

Лекція-презентація.
Експрес-опитування, 
навчальна дискусія, 
розв’язок практичних 
завдань, розв’язок кейсів, 
експрес опитування, 
тестування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, виконання 
практичних завдань.

Самоконтроль. 
Поточний контроль (усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування; експрес-
тестування).
Підсумковий/семестровий 
контроль знань (залік).

ОК8. Облік і 
оподаткування 
міжнародних операцій

Лекція-візуалізація.
Розв’язок практичних 
завдань, усне опитування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Самоконтроль.
Підсумковий контроль: усне 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів.
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

ОК7. Організація 
обліку, контролю, 
аналізу та 
оподаткування

Лекція – презентація.
Ділові експрес-ігри, експрес-
тестування, розв’язання 
задач і кейсів, дискусії, 
експрес-опитування.
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, з 

Самоконтроль.
Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів, захист кейсів, 
контроль неформального 
навчання, розв’язання 



нормативними 
документами,  
загальнодоступним 
інформаційним ресурсом 
(ЗІР), виконання завдань 
різного типу.

задач.
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен). 

ОК6. Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством

Лекція-візуалізація.
Групова дискусія, розв’язок 
практичних завдань, робота 
в малих групах, тестування.  
Самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, виконання 
самостійних завдань. 

Самоконтроль. 
Поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольні 
бесіди; усне опитування; 
тестування).
Підсумковий контроль: 
модульні контрольні роботи, 
семестровий контроль знань 
(екзамен).

 


