
 
 
  



 

 

НАЦІОНАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ 
ОСВІТИ В СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

5-6 квітня 2017 р., Київ, Україна 

Контекст  
«Зміцнення аудиту та звітності в країнах Східного партнерства» (STAREP) – регіональна 
програма Центру реформ фінансової звітності (CFRR) Світового Банку. Програма 
спрямована на створення прозорого законодавчого поля та ефективної інституційної 
основи корпоративної звітності в країнах, які складають Східне партнерство Європейського 
союзу: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.  

Члени Спільноти фахівців-практиків у галузи освіти з бухгалтерського обліку та аудиту в 
рамках STAREP (EduCoP) співпрацюють з метою модернізації освіти та підвищення 
кваліфікації бухгалтерів і аудиторів, та розробки графіку перегляду освіти в сфері 
бухгалтерського обліку. Розробка міжнародно сумісної освіти в сфері бухгалтерського 
обліку як на рівні університетів, так і на професійному рівні є базовою вимогою для 
створення необхідного потенціалу для підтримки кращої якості корпоративної фінансової 
інформації. 

Захід організовано у співпраці з Київським національним економічним університетом 
(КНЕУ).  

Цілі і формат 
Метою даного заходу є поширення практичного досвіду, отриманого на регіональному 
рівні, серед членів української спільноти фахівців-практиків, зміцнення співпраці місцевих 
університетів із професійними бухгалтерськими організаціями (ПБО), а також визначення 
практичних наступних кроків щодо подальшої модернізації освіти в сфері бухгалтерського 
обліку та аудиту як на університетському, так і на професійному рівні. 

В ході дводенного семінару будуть представлені презентації CFRR Світового банку, 
Київського національного економічного університету, провідних українських ПБО і 
ключових зацікавлених сторін в українській освіті. Захід вимагатиме активної участі всіх 
учасників. 

• День 1. Огляд і обговорення Міжнародних стандартів освіти і передового 
міжнародного досвіду в галузі реформи бухгалтерської освіти. Учасники дізнаються про 
Стандарт освіти в сфері бухгалтерського обліку (для бакалаврів), розроблений 
профільним комітетом Міністерства освіти України, і матимуть можливість обговорити 
цю нову розробку.  

• День 2: Учасники обговорять поточний стан професійної освіти в Україні, спільно 
визначатимуть наступні кроки реформи бухгалтерської освіти і національні ініціативи з 
проведення реформ, а також спільно працюватимуть над розробкою докладного 
національного Плану заходів. 

  



 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  ДЕНЬ 1  СЕРЕДА, 5 КВІТНЯ 2017 Р. 

08:30 Реєстрація 

 
09:00 Вітальне слово 

 
Анатолій Колот  Проректор з науково-педагогічної роботи, Київський 
Національний Економічний Униіерситет  
Наталія МануіловаСтарший фахівець із фінансового управління, CFRR, Світовий банк 

  

09:20 Сесія 1. Необхідність змін в освіті в сфері бухгалтерського обліку 

 

Дебати про зміни в освіті в сфері бухгалтерського обліку не є новиною. Мета цієї сесії 
подвійна: i) розглянути аргументи на користь змін в освіті в сфері бухгалтерського обліку 
шляхом огляду критичних зауважень, висловлених протягом останніх 30 років; ii) 
з’ясувати чинники, які є рушійною силою програми реформування і які, ймовірно, 
формуватимуть майбутню освіту в сфері бухгалтерського обліку. 

Альфред БоргоновоСтарший фахівець із фінансового управління, CFRR, Світовий банк 
Модератор: 
Наталія МануіловаСтарший фахівець із фінансового управління, CFRR, Світовий банк 

  

10:30 Перерва на каву 

  

11:00 Сесія 2. Приклади національних ініціатив щодо реформи освіти та приклад України 

 

Чинники, які визначають потребу в змінах освіти в сфері бухгалтерського обліку, 
систематизовані в Міжнародних стандартах освіти (МСО). Використання цих стандартів 
як основи може допомогти організаціям рухатися вперед систематично під час реалізації 
передової практики та досягнення відповідності вимогам ЄС. На цій сесії доповідач 
представить слухачам огляд МСО і наведе приклади різноманітних методів, які 
використовуються для відповідності вимогам різних стандартів. Дана сесія також 
надасть підсумки ідей, зібраних в ході останнього регіонального EduCoP в Мінську в 
жовтні 2016 року. 

Альфред БоргоновоСтарший фахівець із фінансового управління, Світовий банк 
Лейла Бегтасевіч РудаліяКонсультант, CFRR, Світовий банк 
Модератор: 
Андрій БусуйокСтарший фахівець із фінансового управління, CFRR, Світовий банк 

  

12:30 Обід 

  



 

 

13:30 
Сесія 3. Поточний стан і новітні досягнення реформ освіти в сфері бухгалтерського 
обліку в Україні. Обговорення стандарту освіти в сфері бухгалтерського обліку 

 

На цій сесії буде представлений огляд поточної моделі освіти  у сфері бухгалтерського 
обліку та аудиту в Україні та останні зміни в процесі реформування, включаючи 
нещодавно затверджений стандарт освіти в сфері бухгалтерського обліку. 

Олександр ВостряковДекан факультету економіки та управління КНЕУ, член науково-
методичної ради МОНУ, координатор економічного напрямку НМР МОНУ, Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
Микола БондарДекан обліково-економічного факультету, Голова підкомісії з обліку і 
оподаткування Науково-методичної комісії  МОНУ, Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана 
Богдан ЗасаднийДокторант кафедри обліку та аудиту, економічний факультет, 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
Руслана КузінаЗавідувач кафедри обліку та оподаткування у галузях економіки, 
Одеський національний економічний університет 
Модератор: 
Наталія КоноваленкоКоординатор програми STAREP по Україні, CFRR, Світовий банк 

  

15:00 Перерва на каву 

  

15:30 
Сесія 3 (продовження). Поточний стан і новітні досягнення в реформі освіти в сфері 
бухгалтерського обліку в Україні. Відкрите обговорення 

 

Друга частина даної сесії надасть учасникам змогу для відкритого обговорення та обміну 
думками щодо українського стандарту освіти та його практичного впровадження, а 
також відповідних очікувань бізнесу. 

Микола БондарДекан обліково-економічного факультету, Голова Комісії з розробки 
стандартів освіти при Міністерстві освіти України, Київський національний економічний 
університет 
Андрій ПилипенкоЗавідувач кафедри бухгалтерського облікуб Харківський 
Національний Економічний Університет 
Наталія ВовчукПредставник в Україні, Привілейований Інститут Управліньских 
Бухгалтерів (СІМА) 
Алла СавченкоПрезидент BDO Ukraine 
Модератор: 
Наталія КоноваленкоКоординатор програми STAREP по Україні, CFRR, Світовий банк 

  

17:00 Роздуми щодо Дня 1 

 Альфред БоргоновоСтарший фахівець із фінансового управління, CFRR, Світовий банк 
Наталія МануіловаСтарший фахівець із фінансового управління, CFRR, Світовий банк 

 



 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  ДЕНЬ 2  ЧЕТВЕР, 6 КВІТНЯ 2017 Р. 

09:00 
Сесія 1. Подальша професійна освіта (ППО). Роль професійних бухгалтерських 
організацій (ПБО) 

 

На цій сесії обговорюватиметься роль ПБО в подальшій професійній освіті, різні способи 
формування та підтримання компетентності професійних бухгалтерів і аудиторів, а 
також важливість тісної взаємодії між університетами, ПБО і бухгалтерською професією, 
для забезпечення безперервності і послідовності освіти. На цій сесії будуть 
представлені та обговорені приклади моделей, що існують в інших країнах.     

Також на цій сесії обговорюватиметься роль міжнародних бухгалтерських 
організацій у розвитку місцевої бухгалтерської професії. Представники провідних 
міжнародних організацій освіти в сфері бухгалтерського обліку поділяться думками 
щодо поточного стану освіти в сфері бухгалтерського обліку в Україні і подальшого 
розвитку послідовної і міжнародно зіставної платформи освіти бухгалтерів 

Андрій БусуйокСтарший фахівець із фінансового управління, CFRR, Світовий банк 
Дмитро ШкольніковМенеджер представництва АССА в Україні  
Модератор: 
Альфред БоргоновоСтарший фахівець із фінансового управління, CFRR, Світовий банк 

 
 
 

10:30 Перерва на каву 

 
 
 

11:00 
Сесія 2. Подальша професійна освіта (ППО). Роль професійних бухгалтерських 
організацій (ПБО) в Україні – проблеми та рішення 

 

Під час цієї частини сесії учасники матимуть можливість розглянути і обговорити 
поточну модель участі ПБО в процесі освіти в сфері бухгалтерського обліку в Україні. 
Доповідачі обговорять основні проблеми і пропоновані рішення. 

Світлана ЗубілевичГолова Комітету з питань професійної освіти Федерації 
професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) 
Наталія Гаєвська Президент Спілки аудиторів України (САУ) 
Олена ХарламоваВіце-президент Палати аудиторів та бухгалтерів України (ПАБУ) 
Модератор: 
Лейла Бегтасевіч РудаліяКонсультант, CFRR, Світовий банк 

 
 
 

12:30 Обід 

 
 
 



 

 

13:30 Сесія 3.  Робота в групах 

 

На цій сесії всі учасники будуть поділені на три групи, кожна з яких складатиметься з 
представників університетів, ПБО і Міністерства освіти. Кожна група матиме завдання – 
обговорити та запропонувати план заходів щодо реформи подальшої освіти в сфері 
бухгалтерського обліку в Україні на кожному з таких рівнів: 1) рівень університету; 2) 
Рівень ПБО; 3) міжнародне визнання, акредитація, членство в міжнародних 
професійних організаціях. 

Результати роботи кожної з груп будуть обговорені і включені до Плану заходів в 
Україні.   

Модератори: 
Альфред БоргоновоСтарший фахівець із фінансового управління, CFRR, Світовий банк 
Лейла Бегтасевіч РудаліяКонсультант, CFRR, Світовий банк 
Наталія КоноваленкоКоординатор програми STAREP по Україні, CFRR, Світовий банк 

  

15:00 Перерва на каву 

  

15:30 Сесія 3 (продовження). Результати 

 

На підставі результатів роботи в групах протягом першій частині сесії 4, всі учасники 
підсумують пропозиції своєї групи, зв’язок з іншими рівнями професійного розвитку та 
внесуть їх до Плану заходів із реформи освіти в сфері бухгалтерського обліку в Україні.  

Спікери: Представники від кожної групи 
Модератори: 
Альфред БоргоновоСтарший фахівець із фінансового управління, CFRR, Світовий банк 
Лейла Бегтасевіч РудаліяКонсультант, CFRR, Світовий банк  
Наталія КоноваленкоКоординатор програми STAREP по Україні, CFRR, Світовий банк 

  

16:30 Наступні кроки та заключне слово 

 Альфред БоргоновоСтарший фахівець із фінансового управління, CFRR, Світовий банк 

  

17:00 Завершення семінару 
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