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ЗОВНІШНЕ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

ЯКОСТІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Одним із основних елементів забезпечення якості освіти в 
Україні є зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень 
випускників вищих навчальних закладів. Зовнішнє незалежне 
оцінювання вважається однією з сучасних систем оцінювання на-
вчальних досягнень студентів, яка дозволяє провести як підсумко-
ву атестацію, так і селекцію для вищих навчальних закладів. 

Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобу-
тих на певному освітньому рівні, а також проведення моніторинго-
вих досліджень якості освіти, здійснюється Українським центром 
оцінювання якості освіти [1].

Суб’єктами проведення єдиного фахового вступного випробу-
вання являються Міністерство освіти і науки України, приймальні 
комісії вищих навчальних закладів, Український центр оцінювання 
якості освіти та регіональні центри оцінювання якості освіти. 

В Україні випускники вищих навчальних закладів з освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» для здобуття ступеня вищої 
освіти «магістр» за спеціальністю «Право» згідно з наказом МОН 
України від 11.04.2017 № 579 мають пройти зовнішнє незалежне 
оцінювання [2]. 

Реєстрація таких вступників здійснюється приймальною ко-
місією одного з вищих навчальних закладів, у якому вступник ба-
жає взяти участь у конкурсному відборі. Вступник вважається за-
реєстрованим після отримання екзаменаційного листка. 

Єдине фахове вступне випробування передбачає виконання 
вступниками екзаменаційної роботи (тесту), що складається з трьох 
блоків тестових завдань: тесту загальних навчальних правничих 
компетентностей, тесту з шести базових юридичних (правничих) 
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дисциплін – конституційного права, адміністративного права, ци-
вільного права, цивільного процесуального права, кримінального 
права, кримінального процесуального права та тесту з іноземної 
мови. 

Результати єдиного фахового вступного випробування розмі-
щуються на інформаційних сторінках вступників «Кабінет вступ-
ника». Доступ до інформаційної сторінки здійснюватиметься за но-
мером екзаменаційного листка та PIN-кодом, вказаним у ньому [1].

Для участі в конкурсному відборі обов’язковим для вступни-
ка являється подання до приймальних комісій результатів єдиного 
фахового вступного випробування з використанням організацій-
но-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 
оцінювання. Конкурсний відбір для отримання освітнього сту-
пеня «магістр» складається лише з результатів єдиного фахового 
вступного випробування, без урахування додаткових показників, 
на відміну від умов прийому попередніх років, де, крім результа-
тів фахового випробування та вступного іспиту з іноземної мови, 
враховувалися додаткові показники, які визначалися правилами 
прийому вищих навчальних закладів. Тобто в загальний рейтинг 
вступників входив середній бал додатка до атестата про здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», додаткові бали за пе-
ремогу у студентських олімпіадах та наукові публікації тощо. Та-
ким чином враховувались досягнення вступників на протязі всього 
періоду навчання і активна участь у науково-дослідницькій і гро-
мадській діяльності учбового закладу в цілому. 

Зовнішнє незалежне оцінювання випускників реалізується з 
метою: (1) визначення результативності навчання студентів освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; (2) порівняння навчальних 
закладів, встановлення рейтингу навчальних закладів, згідно з 
даними зовнішнього незалежного оцінювання; (3) оновлення (ко-
рекції) змісту освіти, перегляд вимог до рівня підготовки студен-
тів; (4)  визначення ефективності використання коштів і ресурсів; 
(5)  планування та прогнозування розвитку освітньої галузі певного 
регіону, міста; (6) формування освітньої політики держави, регіону; 
(7) визначення престижності та конкурентоспроможності націо-
нальної системи освіти. 

За підсумками зовнішнього оцінювання формуються бази да-
них результатів для проведення порівняльного аналізу роботи ви-
щих навчальних закладів, випускники яких брали участь у ньому, 
освітніх систем окремих регіонів та адміністративно-територіаль-
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них утворень. Отримано великий масив інформації, який може бути 
використаний для роботи, спрямованої на вдосконалення основних 
засад організації навчально-виховного процесу в навчальних закла-
дах системи середньої освіти та його змісту.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ

В сучасних умовах господарювання підприємства малого біз-
несу виконують провідну роль, виступають гарантом стабільності 
національної економіки та підвищення рівня життя громадян. В 
останні роки спостерігається активна зміна законодавчо-норматив-
ної бази у сфері малого бізнесу щодо спрощення системи оподатку-
вання, обліку та звітності.

Організація ефективної системи бухгалтерського обліку спри-
яє зміцненню позицій підприємства малого бізнесу та забезпечує їх 
стабільність. Одним із важливих питань організації бухгалтерсько-
го обліку на підприємстві є формування його облікової політики.

Дослідженню основних аспектів формування облікової полі-
тики підприємств присвячені праці таких вчених, як: С. С. Голов 
[3], В. А. Сопко [5], В. О. Пархоменко [4] та ін.

Основне призначення облікової політики, яку обирає підпри-
ємство – максимально адекватно відобразити його діяльність, сфор-
мувати повну, об’єктивну та достовірну інформацію про результати 
фінансово-господарської роботи з метою ефективного управління. 


