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Кваліфікація ACCA як основа формування бази 
знань та якостей фінансиста-професіонала
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• Фінансового обліку та звітності;
• Законодавства та оподаткування;
• Зовнішнього та внутрішнього аудиту;
• Управління ефективністю організацій;
• Фінансового менеджменту;
• Корпоративного управління;
• Професійної етики.   

Кваліфікація АССА містить всі необхідні компоненти для 
формування знань та якостей для професійної діяльності в  
сферах:
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Базовий рівень (9)
F1  Бухгалтер і бізнес
F2  Управлінський облік
F3  Фінансовий облік

F4 Корпоративне право
F5 Управління ефективністю
F6 Оподаткування
F7 Фінансова звітність
F8 Аудит і супутні послуги
F9 Фінансовий менеджмент

Професійний рівень (5)
Обов’язкові
P1 Корпоративне управління
P2 Корпоративна звітність
P3 Аналіз бізнесу

На вибір 2 з 4
P4 Фінансовий менеджмент
P5 Управління ефективністю
P6 Оподаткування
P7 Аудит і супутні послуги

Кваліфікація 
ACCA:
14 іспитів
Модуль з етики
3 роки досвіду
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The global body for professional accountants

10 ключових компетенцій АССА

Кваліфікація АССА має застосування у будь-якому  секторі економіки

Фахівці із кваліфікацією АССА за рахунок цих компетенцій створюють 
додаткову вартість
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Питома вага окремих компетенцій 
у кваліфікації АССА
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Оподаткування 8%

Фінансовий облік та 
звітність

20%

Фінансовий 
менеджмент

15%

Управління 
ефективністю

21%

Управління бізнесом
10%

Професійна етика та 
корпоративне 

управління
10%

Право
8%

Аудит
8%

Фінанси

Фінансовий 
облік та 
звітність

Експертиза у сфері, права 
податків, аудиту

Професіоналізм 
та етика

Управління 
ефективністю
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Система постійного 
професійного розвитку для 
членів АССА 
(Continuing Professional 
Development - CPD)

Правила, вимоги та можливості для
постійного професійного розвитку
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Необхідність:

• Врахування інтересів 
зацікавлених у кваліфікації сторін 
щодо вимог до членів АССА;

• Виконувати вимоги МФБ;

• Допомагати членам у їх 
професійному зростанні.

Що впливає на політику 
АССА щодо постійного 
професійного розвитку?
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Члени АССА повинні 
виконувати програму свого 
постійного професійного 
розвитку та щороку звітувати 
по ній.

Вимагається щорічний обсяг 
– не менше 40 годин (21
годину слід підтвердити 
документально).

Отриманні за програмою 
вдосконалення знання та навички 
повинні бути:
- новими;
- релевантними та корисними для 
застосування у професійній 
діяльності члена АССА.
.
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Ресурси для виконання програм постійного 
професійного розвитку членами АССА 
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• Заходи для постійного
професійного розвитку.

• Технічні статті, видання та
дослідження АССА.

• Он-лайн модулі навчання.

• Сертифікати та дипломи АССА:

• Сертифікат з оцінки бізнесу;

• CertIA – сертифікат з МСА;

• CertIFR – сертифікат з МСФЗ;

• DipIFR – диплом з МСФЗ.
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Розширена програма підтримки постійного 
професійного розвитку членів АССА в Україні

Щорічно проводиться 6-12
заходів по різних напрямках
постійного професійного
розвитку:

• Технічних знань (МСФЗ,
трансфертне ціноутворення,
тощо);

• Специфіки певних напрямків
діяльності;

• Загальних професійних
навичок та знань.
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Співпраця АССА з 
університетами – важлива 
складова розвитку 
професійної освіти
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Вдосконалення 
програм університетів

Відповідність 
вимогам 

роботодавців

Вдосконалення програм університетів на 
основі   вимог акредитації  АССА забезпечує 

підвищення попиту роботодавців
Переваги 

професійної 
кваліфікації

Акредитовано 14 
програм в 10
університетах
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Достатність покриття необхідної тематики;

Збільшення питомої ваги письмових іспитів із 
закритою книгою у оцінці знань студентів;

Оптимальний баланс теорії і практики у всіх 
складових процесу навчання.

Найбільш актуальні питання для 
університетів по вдосконаленню 
програм та іспитів з точки зору АССА
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АССА співпрацює з університетами по 
вдосконаленню програм шляхом:
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• Проведення консультацій;

• Надання рекомендацій;

• Надання навчальних матеріалів 
та методичних рекомендацій;

• Проведення тренінгів для 
викладачів.
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Приклад аналіз дисципліни «Аудит»
при співставленні з програмою іспиту
АССА F8 «Аудит та впевненість»

Доповнили програму дисципліни темами:

• Корпоративне управління;
• Внутрішній аудит: його обсяги робіт, 

проекти, аутсорсинг;
• Представлення звітності по 

внутрішньому контролю;
• Шахрайство.

Presenter
Presentation Notes
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Змінили оцінку завдань, щоб підвищити складність 
іспиту до еквівалентного АССА рівня за кожне 
завдання.

Іспит доповнено завданнями більшої практичної 
зорієнтованості та необхідної складності.

Результат:  отримали іспит достатньо  збалансований 
з точки зору складності  та співвідношення теорії і 
практики.

Приклад вдосконалення іспиту 
з дисципліни «Аудит» 
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Приклад вдосконалення іспиту з 
дисципліни  «Фінансова звітність»

• Завдання іспиту по консолідації 
фінансової звітності  було доповнено 
умовами, що вимагають внесення 
коригувань даних обліку, що підвищило 
практичну зорієнтованість та складність;

• Було переглянуто оцінку окремих 
завдань щоб збалансувати оцінку всіх 
завдань у відповідності до їх складності.
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Приклад вдосконалення іспиту  
з дисципліни «Податкова 
система»

Складність, практичну зорієнтованість та покриття 
тематики  було підвищено за рахунок:

• Включені питання з адміністрування податків;
• Доповнено вимогою навести фрагмент декларації а не 

тільки розрахувати податок;
• Переглянуто оцінку по окремих завданнях, щоб досягти 

необхідної відповідності до реальної складності 
завдань.
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Фокус

ACCA як глобальна професійна організація сприяє розвитку  
можливостей подальшої професійної освіти через:

• Кваліфікацію, що визнана у світі та формує фінансистів –

професіоналів достатньо широкого профілю, щоб задовольнити

вимоги більшості роботодавців;

• Вимоги та надання низки можливостей щодо постійного

професійного розвитку своїх членів;

• Співпрацю із вищими навчальними закладами по

вдосконаленню основ професійної освіти.
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Питання?



Контакти

Дмитро Школьніков
Менеджер АССА по зв'язках в сфері освіти
+38 050 335 59 79
+38 044 498 34 50
www.accaglobal.com
www.facebook.com/ACCA.Ukraine
http://www.accaglobal.com/gb/en/member/cpd-landing.html
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