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   1. Опис начальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика начальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів –  4 

Галузь знань 

_______________ 

                        Нормативна  

                  

Модулів – 2 07 “Управління та 

адміністрування” 

 

Рік підготовки 

Змістових  

модулів –  2 

 

Спеціальність 
071 „Облік і 

оподаткування” 
 

 

    1-й     - 

                                 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

     2-й      - 

 

 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної  роботи 

студента – 2,6;  

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

                                 Лекції 

   32 год. - 

Практичні 

    32 год. - 

Самостійна робота 

      56 год. - 

ІНДЗ 

Вид контролю: екзамен 

 

2. Мета та завдання начальної дисципліни 

 
“ВСТУП ДО ФАХУ 

 

“Вступ до фаху”, як навчальна дисципліна має за мету висвітлення основних знань 

про виникнення та розвитку професійної облікової діяльності у контексті університетської 

підготовки фахівців у цій галузі людської діяльності. Навчальна дисципліна розкриває 

особливості процесу навчання у вищих навчальних закладах та відіграє роль теоретичної 

бази, з якої починається системне оволодіння науковими знаннями з обраної 

спеціальності. Тим самим системний підхід сприяє швидкому орієнтуванню студентами 

першого курсу у новому навчальному закладі та дає можливість зрозуміти значення 

обраної спеціальності в сучасних умовах управління суб’єктами господарювання. 

Досягнення даної мети передбачає вирішення наступного кола завдань:   

Знати:  

- основні етапи виникнення та становлення професії “бухгалтер”;  

- структуру системи університетської освіти в Україні; 

- історію Львівського університету та обліково-аналітичних дисциплін; 

- зміст Болонського процесу та його реалізацію в Україні; 

- перелік компетенцій і програмні результати навчання;  

- порядок організації навчального процесу і фахової підготовки; 

- порядок організації самостійної роботи студента; 

- права, обов’язки і відповідальність бухгалтерів; 

- професійні організації бухгалтерів і аудиторів; 



- порядок формування професійної етики для усіх професійних бухгалтерів і 

аудиторів. 

Вміти: 

- користуватись навчальною інфраструктурою університету; 

- працювати з каталогами бібліотеки і самостійно виконувати поставлені завдання; 

- оформляти літературу до наукових праць; 

- якісно використовувати Інтернет-ресурси; 

- оформлювати особисте резюме; 

- дотримуватись базових принципів етики для професійних бухгалтерів-практиків 

(аудиторів). 

Набути навичок: 

- використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

- опрацювання літературних, нормативно-правових та інтернет-джерел при 

виконанні поставлених завдань; 

- проведення досліджень на відповідному рівні; 

- здатності вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- презентації результатів своїх досліджень; 

- роботи в команді. 

Оволодіння знаннями з навчальної дисципліни “Вступ до фаху” досягається 

шляхом прослуховування та вивчення лекційного курсу (32 год.) і виконанням 

практичних завдань (32 год.). Для виконання практичних завдань студент займається 

самостійною роботою (56 год.), яка полягає в опрацюванні нормативно-правових джерел і 

спеціальної літератури з даної дисципліни, оволодіння навиками у розумінні фахової 

підготовки та набуття розуміння майбутніх компетенцій, які відповідають обраній 

професії за спеціальністю “Облік і оподаткування”. Оскільки, інвестори, кредитори та 

інші представники ділових кіл використовують для прийняття рішень дані обліку і 

звітності, спираючись на компетентність їх виконавців, тому це спонукає відповідально 

ставитись до набуття професійних компетенцій. Майбутні фахівці повинні бути 

ознайомлені з міжнародними правилами етики та їх роллю у підтримці престижності 

професії, можливими загрозами, а найголовніше шляхами мінімізації професійних 

ризиків. Дисципліна “Вступ до фаху” належить до складу предметів нормативного 

характеру. 

 Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом усного опитування і 

успішного завершення практичних завдань. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

іспиту, який проводиться шляхом письмового тестування. 

Теоретичною основою дисципліни “Вступ до фаху” є дисципліни “Безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту”, “Інформатика”, “Історія культури”, 

“Правознавство” знання яких забезпечує розуміння сутності професії її потреб і завдань, а 

також об’єктів і суб’єктів оскільки на даний час бухгалтерський облік здійснюється за 

допомогою комп’ютерної техніки. 

 

3. Програма навчальної дисципліни (години) 

№ Тема  Годин  

1 Виникнення та становлення професії бухгалтер 3 

2 Університетська освіта в контексті Болонського процесу 2 

3 Львівський національний університет у системі університетської освіти 4 

4 Організація навчального процесу в університеті 3 

5 Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців  

з вищою освітою 

2 

6 Фахова підготовка у Львівському національному університеті ім.І.Франка 3 

7 Перелік компетенцій і програмні результати навчання 3 

8 Соціально-культурна інфраструктура університету. 2 



9 Студентське самоврядування як невід`ємна складова демократизації вищої 

освіти. 

2 

10 Професійні організації бухгалтерів і аудиторів 3 

11 Формування професійної етики для усіх професійних бухгалтерів 3 

12 Етика для професійних бухгалтерів-практиків (аудиторів) 2 

 

 

Назви тем і короткий їх зміст 

 

Тема 1. Виникнення та становлення професії бухгалтер  
 

Питання до розгляду: 

1. Передумови виникнення професійної облікової діяльності у Стародавньому світі 

2. Становлення професії бухгалтер та літературне забезпечення їх діяльності 

3. Роль і значення бухгалтерів та їх підготовки в Україні 

 

Мета і завдання дисципліни “Вступ до фаху”. Передумови виникнення професійної 

облікової діяльності у Стародавньому світі. Професії та поділ праці. Найдавніші факти 

спеціалізації професійних обліковців у Стародавньому світі. Види писарів про 

господарські явища і процеси у Стародавньому Єгипті і в Месопотамії.  

Виникнення функцій аудитора в Англії. Перші згадки про професію бухгалтера в 

Німеччині. Перші друковані праці з підготовки професійних бухгалтерів в італійських 

містах. Професійна підготовка бухгалтерів у європейських країнах.  

Основні закономірності зростання значення бухгалтерів та їх підготовки в Україні. 

Перші українські праці з підготовки професійних бухгалтерів та її трансформація у 

сучасній Україні. 

 

Тема 2. Університетська освіта в контексті Болонського процесу 

 

Питання до розгляду: 

1. Головні тенденції розвитку вищої освіти в європейських країнах. 

2. Болонський процес в Україні. 

3. Особливості бухгалтерського фаху в сучасному світі. 

 

Феномен університету як соціального явища. Головна місія та функції 

університету. Видатні мислителі про місію та ідеал університету. Загальні глобальні 

тенденції у розвитку освіти. Зміст гуманітаризації, демократизації, диверсифікації, 

інтеграції та інтернаціоналізації вищої освіти.  

Виникнення Болонського процесу, його цілі та завдання. Болонський процес в 

Україні та Львівському національному університеті ім. І. Франка.  

 Роль і значення бухгалтерського фаху в зв’язку з новими інформаційними 

технологіями та глобалізаційними процесами руху фінансових ресурсів у сучасному світі. 

 

Тема 3. Львівський національний університет у системі університетської 

освіти 

 

Питання до розгляду: 

1.Історія Львівського університету. 

2.Перші економічні студії у Львівському університеті.  

3.Історія економічного факультету Львівського університету. 

4.Історія кафедри обліку і аудиту Львівського університету. 

 



Етапність створення та історія Львівського університету. Основні періоди 

діяльності ЛНУ та їх характеристика. Факультети ЛНУ на різних етапах. Функціонування 

studium Ruthenum. 

 Об’єктивні передумови викладання економічних дисциплін у Львівському 

університеті. Обліково-аналітичні дисципліни у Львівському університеті в ХІХ-ХХ 

століттях. Вчені та видатні випускники Львівського університету у сфері обліково-

аналітичних наук.  

Відкриття економічного факультету у Львівському університеті та його структура. 

Кафедри і вчені економічного факультету та їх досвід.  

Підготовка бухгалтерів на кафедрі обліку і аудиту Львівського університету. 

Тенденції розвитку бухгалтерської освіти в Україні та у ЛНУ імені І.Франка. 

 

 

 

 

Тема 4. Організація навчального процесу в університеті  

Питання до розгляду: 

 

1. Структура та форми організації процесу навчання. 

2. Навчання як різновид педагогічного спілкування.  

3. Самостійна робота студента 

 

Навчання, як вид діяльності людини та його структура. Мета, мотив та дії 

процесу навчання. Форми  організації  навчання, їх зміст і завдання.  

Педагогічне спілкування як процес. Основні види мовленнєвої діяльності. 

Конспектування та його ефективність.   

Завдання і обсяг самостійної роботи студента. Планування самостійної 

роботи. Опрацювання інформаційних джерел та їх верифікація. Оформлення 

використаних джерел.  

 

Тема 5. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців  

з вищою освітою  

Питання до розгляду: 

1.Роль та місце фундаментальних дисциплін в системі освіти.         

2.Індивідуалізація навчання та шляхи її впровадження. 

 

 Зміст та співвідношення фундаментальних та спеціальних дисциплін. Роль і 

значення дисциплін природничо-наукової підготовки. Дисципліни гуманітарного 

циклу. Спеціальні дисципліни. Безперервність освіти. 

 Індивідуалізація навчання та її визначальні чинники. Типи темпераменту 

учасників навчального процесу. Взаємовплив індивідуалізації навчання та умови 

його результативності.  

 

Тема 6. Фахова підготовка у Львівському національному університеті 

ім.І.Франка (3 год.) 

Питання до розгляду: 

 

1. Умови ефективного розвитку особистості майбутнього фахівця. 

2. Формування професійної свідомості. 

3. Фахові параметри підготовки бухгалтерів та їх функціональні обов’язки 

4. Оформлення резюме. 

 



Напрямки фахової підготовки в університеті. Чинники, що характеризують 

особливості розвитку особистості професіонала у вищій школі. Структурні 

компоненти професійної свідомості. Формування індивідуального стилю діяльності 

майбутнього фахівця.  

Посада головного бухгалтера та вимоги до неї. Головний бухгалтер та його 

обов’язки. Права і відповідальність головного бухгалтера. 

Види резюме та їх завдання. Структура резюме. Порядок оформлення 

резюме та його презентація. Оцінювання резюме.  

 

 

Тема 7. Перелік компетенцій і програмні результати навчання  

 

Питання до розгляду: 

 

1. Перелік компетенцій випускника  та зміст підготовки бакалаврів. 

2. Програмні результати підготовки бакалаврів. 

3. Форми атестації та вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

 

Зміст компетенцій та програмних результатів навчання  за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» у контексті визначає Стандарту вищої освіти України 

для здобуття освітнього ступеню «бакалавр». Порядок застосування Стандарту.   

Опис предметної області фахівців (галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування») 

Перелік компетенцій випускника. Інтегральна компетентність. Загальні 

компетенції. Спеціальні (фахові) компетенції.  Програмні результати навчання. 

Форми атестації. 

  

 

Тема 8. Соціально-культурна інфраструктура університету.  

 

Питання до розгляду: 

 

1. Нормативно-правове регулювання структури та завдання ЛНУ 

2. Структура і майно ЛНУ 

3. Профспілкові комітети викладачів та студентів 

4. Бібліотека ЛНУ 

 

Статут Університету, як основа нормативно-правового регулювання 

створення інфраструктури ЛНУ та визначення його завдань. Інститут наставництва 

у ЛНУ.  

Складові соціально-культурної інфраструктура університету. 

Профспілковий комітет викладачів та співробітників, профспілковий комітет 

студентів. Майно ЛНУ.  

Бібліотеки ЛНУ. Порядок користування бібліотеками.  

 

 

Тема 9. Студентське самоврядування як невід`ємна складова демократизації 

вищої освіти.  

 

Питання до розгляду: 

 



1. Система громадського самоврядування у Львівському національному 

університеті ім. І. Франка. 

2. Студентське самоврядування. 

 

Конференція трудового колективу Університету, її функції. Порядок 

обрання делегатів Конференції. Правила внутрішнього розпорядку Університету і 

Колективний договір. Громадська рада Університету. Наукове товариство 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених; 

Мета діяльності студентського самоврядування. Студентське 

самоврядування у захисті прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні 

Університетом. Вищий орган студентського самоврядування Університету, їх права 

та порядок проведення виборів. Студентські виборчі комісії Університету, 

факультету, коледжу. 

 

Тема 10. Професійні організації бухгалтерів і аудиторів  

 

Питання до розгляду: 

 

1.Передумови виникнення професійних об’єднань фахівців з обліку і аудиту. 

2.Крайовий союз ревізійний у Львові. 

3.Професійні об’єднання бухгалтерів і аудиторів в Європі та США.  

4. Професійні організації бухгалтерів і аудиторів у сучасній Україні. 

 

Передумови виникнення професійних об’єднань фахівців з обліку і аудиту. 

Виникнення Крайового союзу ревізійного у Львові; його функції та досвід діяльності. 

Професійні об’єднання в Європі та США у сфері обліку і аудиту. Цілі діяльності 

бухгалтерських об’єднань.  

Виникнення професійних організацій бухгалтерів і аудиторів після відновлення 

незалежності України та їх функції. Підвищення кваліфікації бухгалтерів і аудиторів  

 

 

 

Тема 11. Формування професійної етики для усіх професійних бухгалтерів  

 

Питання до розгляду: 

 

1. Поняття загальної і професійної етики та регулювання діяльності бухгалтерів і 

аудиторів 

2. Етичний кодекс професійних бухгалтерів: суть і значення 

3. Загальна характеристика фундаментальних принципів 

4. Загрози дотримання професійної етики бухгалтерами 

 

Професійна етика і норми професійних ділових відносин. Інтереси суспільства у 

діяльності професійних бухгалтерів. Вимоги до професійної етики штатних бухгалтерів.   

Професіонали в сфері обліку і аудиту. Етичний кодекс професійних бухгалтерів: суть і 

значення. Цілі бухгалтерської професії згідно з Кодексом етики професійних 

бухгалтерів.  Професійна етика аудитора. Професійне судження бухгалтера. Незалежність 

у внутрішньому аудиті. Ризики діяльності та загрози незалежності професійного 

бухгалтера, аудитора та заходи безпеки. Сутність і класифікація професійних ризиків 

облікового персоналу. Загрози незалежності професійної думки бухгалтера і 

аудитора. Конфіденційність в аудиторській діяльності. Вимоги до конфіденційної 



інформації. Конфіденційність як фундаментальний принцип професійної етики. 

Конфіденційна інформація і способи її ідентифікації. Механізми дотримання вимог 

професійної етики бухгалтерів. Визначення цілей, завдань аудиторської професії в Україні 

і світі. Зарубіжний досвід використання принципів професійної етики. 

 

Тема 12. Етика для професійних бухгалтерів-практиків (аудиторів) 

 

 Питання до розгляду: 

 

1. Професійна компетентність: критерії оцінки. 

2. Конфіденційна інформація і способи її ідентифікації. 

3. Сутність і класифікація професійних ризиків облікового персоналу. 

4. Професійна етика аудитора та її вимоги. 

          5. Етика працівників державних контролюючих органів. 

 

Суть та значення принципів професійної етики. Принципи чесності і 

об’єктивності. Принцип професійної компетентності.  Принцип конфіденційності і 

професійної поведінки. Дотримання технічний стандартів  професії. Особливості 

застосування принципів етики в Україні і світі. Регламентація використання принципів 

етики у внутрішніх стандартах аудиту в компанії. Незалежність в аудиторській 

діяльності.  Законодавче регулювання вимог щодо забезпечення незалежності аудиту. 

Незалежність внутрішніх і зовнішніх аудиторів і відповідальність за її порушення. 

Об'єктивність і компетентність при формуванні професійного судження. Об’єктивність і 

компетентність згідно Кодексу професійної етики. Професійна компетентність: критерії 

оцінки. Професійне судження бухгалтера. Використання професійного судження в 

практичній діяльності. Визначення рівня компетентності бухгалтера і аудитора. 

Взаємовідносини між професійними бухгалтерами.  Реклама та пропонування 

послуг.  Етичні конфлікти між штатними бухгалтерами. 

Організація і механізми контролю дотримання вимог професійної етики 

бухгалтерів в країнах ЄС.  Відповідальність за порушення принципу конфіденційності. 

Заробітна плата та винагороди за послуги професійних бухгалтерам. Відповідальність 

аудитора за якість перевірки фінансової звітності.  

Сутність та завдання етики працівників органів державного контролю. Етика 

державних службовців. Протидія корупції в органах державного фінансового контролю 

України. 

 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

     Полягає у проведенні дослідження кожним студентом індивідуальної теми, яку 

визначає викладач. Тема завдання спрямована на вивчення питань фахової підготовки 

бухгалтерів і аудиторів у провідних університетах світу. Індивідуальне завдання є 

частиною самостійної роботи студента і виконується у письмовій формі обсягом 15-20 

сторінок (шрифт – 14, інтервал – 1). Виконане індивідуальне завдання структурно 

передбачає вступ, основну частину, висновки і список використаних джерел.  

Вибір теми і зміст ІНДЗ. Обираємо високо розвинуту країну і зосереджуємось на 

конкретному університеті. Наприклад: Підготовка фахівців з обліку і аудиту в 

університетах Великобританії. У першому питанні розкрити законодавче регулювання 

вищої освіти в країні, та з обліку і аудиту зокрема. У другому питанні можна розкрити 

досвід підготовки бакалаврів у конкретному університеті. Третій розділ можна присвятити 

підготовці магістрів з обліку і аудиту. Обов'язково: Вступ і Висновки пишете після 

виконання основної частини роботи! У Вступі розкривається значення і роль підготовки 

фахівців з обліку і аудиту, а також мета і завдання вашої індивідуальної роботи і перелік 



питань. У Висновках - короткий підсумок з кожного питання, а також висловити своє 

бачення та перспективи з власної позиції українського студента. 

Захист індивідуального завдання передбачає підготовку презентації (7-9 слайдів) та 

прилюдний виступ 7-10 хвилин. 

 

 Методи контролю 

Успішність студентів оцінюється за результатами поточного і підсумкового  контролю. 

Поточний контроль здійснюється опитуванням студентів, проведенням контрольних робіт 

(написанням модульних завдань), прийняттям виконаних завдань самостійної 

(індивідуальної) роботи. 

Результат поточного контролю формує, разом з результатом семестрового іспиту, загальну 

підсумкову оцінку рівня засвоєння студентами  даної дисципліни. 

Завдання поточного контролю оцінюються в межах від 0 до 50 балів. 

Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студента є: 

а) систематичність та активність роботи протягом семестру 

над вивченням програмного матеріалу дисципліни; 

б) виконання завдань самостійної (індивідуальної) роботи; 

в) написання тестових завдань; 

г) рівень виконання модульних завдань. 

Оцінка за систематичну роботу та активність студентів протягом семестру становить до 15 

балів. 

Указані 15 балів студент може отримати впродовж семестру за наявності позитивних 

оцінок (3 відповіді по 5 балів кожна), отриманих студентом безпосередньо на практичних 

заняттях за вивчення теорії та розв’язування практичних завдань. 

     За виконання завдань самостійної (індивідуальної) роботи студент отримує до 15 балів: 

за виконання у визначений термін усіх завдань (якщо у викладача не було суттєвих 

зауважень щодо їхнього змісту та оформлення) та їх за захист у встановлений термін. 

       З метою перевірки засвоєння студентами матеріалу за темами дисципліни “Вступ до 

фаху”, а також для надання студентам можливості набути практичних навичок письмового 

викладу навчального матеріалу з погляду повноти, правильності щодо суті та логічної 

послідовності передбачено також обов'язкове виконання двох контрольних робіт (модульних 

завдань) проміжного контролю, за результатами яких студент може отримати решту (20: по 0,5 

бали за кожен тест) балів із 50. У семестрі проводиться дві контрольні роботи за двома 

змістовими модулями (по 10 балів кожен).  

               Завдання для проведення контрольних робіт (модульні завдання) включають 

визначення (по 0,5 бала), тестові завдання (по 0,25 бала) і ситуаційні задачі (по 5,0 балів). 

            Проведення контрольної роботи (модульного завдання) здійснюється згідно з 

установленим порядком проведення іспиту в університеті. 

Здані для перевірки роботи (завдання) оцінює керівник курсу та викладач, який веде 

практичні заняття. Результати оголошуються на наступному практичному занятті. Контрольні 

роботи (модульні завдання) повертаються студентам. 

Оцінка за контрольну роботу виставляється на основі оцінок кожного питання 

контрольної роботи (модульного завдання). 

Студенти, які подають наукові роботи на конкурси, конференції й олімпіади та за 

результатами поточного контролю знань не набрали 50 балів, за рішенням керівни-

ка курсу, на підставі результатів виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань, додатково можуть отримати 5 балів. 

Бальні оцінки результатів поточного контролю виставляються за кожною темою 

змістових модулів. 

У разі невиконання завдань поточного контролю з об'єктивних причин студент має 

право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного заняття. Порядок 

складання визначає викладач. 



Підсумковий контроль засвоєння знань студентів здійснюється у формі іспиту, 

під час якого студент може отримати решту 50 балів (зі 100). За результатами 

набраної кількості балів на іспиті оформляється залік. 

Об'єктом контролю знань студентів є результати виконаних письмових завдань. 

Завдання з дисципліни “Вступ до фаху” містять тестові завдання і розписові питання, 

що охоплюють усі теми семестрової частини дисципліни. 

В основу складання залікових завдань покладені такі основні вимоги до 

підготовки студента: 

а) системне, розуміння сутності економічних явищ і процесів; 

б).чітке формулювання понять та термінів;  

в).розуміння принципів, методичних прийомів і підходів до розв'язання 

передбаченого завданням питання; 

г)  знання законодавчих актів і нормативно-правових документів; 

д) складання і подання необхідних документів. 

Кожне питання (пункт) завдання попередньо оцінюється кількістю виконаних 

студентом дій, що дозволяє однозначно ідентифікувати відповідь. Виконана дія  є 

результатом застосування знань та реалізації вмінь. Кількість правильно виконаних 

дій відображає рівень підготовки студента відповідно до критеріальних вимог. 

Максимальна кількість правильно виконаних дій (правильних відповідей) у 

заліковому завданні є еквівалентною 50 балам. 

Загальна оцінка за семестр складається із суми балів за результатами поточного 

контролю та  виконання залікових завдань.  

Отримана сума балів переводиться в оцінки за шкалою ECTS і національною шкалою з 

допомогою таблиці відповідності.  

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення Залікова оцінка за 

національною шкалою 

90 – 100 A Відмінно  

 

Зараховано 

81 – 89 B Дуже добре 

71 – 80 C Добре 

61 – 70 D Задовільно 

51 – 60 E Достатньо 

0 – 50 FX Незадовільно Не зараховано (з можливістю 

повторного складання ) 

0 – 50 FX Незадовільно не зараховано (з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни ) 

 

10. Методичне забезпечення 
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9. Сайт Уряду України: http://www.kmu.gov.ua 

10. ВПГО "Спілка аудиторів України" www.spilka-audit.org.ua 

11. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України www.ufpaa.org 

12. ВПГО "Федерація Аудиторів, Бухгалтерів і Фінансистів АПК України"  

www.faaf.org.ua 

13. Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів  www.uacaa.org 

14. Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів (РНБА)  www.rnba.com.ua 

15. ГО "Українське товариство фінансових аналітиків"  www.usfa.org.ua 

16. Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА) www.accaglobal.com 

17. Міжнародна спільнота СІРА-Україна www.capcipa.ua 

18. Міжнародна федерація бухгалтерів www.ifac.org/IAASB 

19. Європейська рахункова палата (Палата аудиторів ЕС) www.eca.europa.eu 

20. Комітет з міжнародних стандартів аудиту та підтвердженню достовірності інформації. 

21. Європейська федерація бухгалтерів www.fee.be 
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