
 

 

освітньо-професійної програми « ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ » 

спеціальність 071 « ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ » 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Тип диплома та обсяг 

програми 

Одиничний, 240 кредитів ЄКТС за 4 академічних роки 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Термін дії сертифікату про акредитацію освітньої 

діяльності до 1 липня 2025 р. 

Рівень програми ЕQF-LLL – 6 рівень, QF-EHEA – перший цикл, 

HPK – 6 рівень 

Кваліфікація Бакалавр з обліку і оподаткування 

А Ціль програми 

 Забезпечення підготовки  фахівців у галузі обліку та оподаткування, які володіють 
загальними і фаховими компетентностями, необхідними для здійснення організації та 
методики обліку, оподаткування, аудиту й аналізу діяльності суб'єктів 
господарювання. 

В  Характеристика програми 

1 Предметна область Управління та адміністрування 

2 
Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна: формування системи знань та аналітичних, 
комунікативних, організаторських, підприємницьких 
навиків комплексного вирішення завдань щодо 
формування інформаційного забезпечення управління  
суб'єктами господарювання. 

3 
Орієнтація 

програми 

Здобуття знань і практичних умінь у сфері 
бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, 
що дозволяють розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання і прикладні проблеми у професійній 
діяльності. 

4 
Особливості 

програми 

Програма реалізується навчальними групами та 
передбачає отримання поглиблених знань із 
бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, 
що забезпечують формування інформаційної бази 
управління господарюючими суб'єктами. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування  
Бакалавр з обліку та аудиту здатний виконувати 

професійні обов’язки й обіймати первинні посади в 



органах фіскальної служби, державної влади; в 

організаціях та підприємствах різних видів економічної  

діяльності та організаційно-правових форм власності 

відповідно до  Національної рамки кваліфікацій та 

Національного класифікатору України: Класифікатор 

професій (ДК 003:2010) та International Standard 

Classification of Occupations 2008 (ISCO-08), а також 

посади викладача закладів загальної середньої освіти. 

Самостійне працевлаштування. 

2 Продовження освіти  
Отримання освіти на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти. 

D Стиль та методика навчання 

1  
Підходи до викладання та 

навчання 

Студентоцентрований; проблемно-орієнтований; 

комунікативний; міждисциплінарний. 

Лекції, практичні заняття, семінари, індивідуальна робота 

студента, проходження навчальної й виробничої практик, 

інтерактивне спілкування з викладачами, ділові ігри, есе, 

презентації, самопідготовка через мережу Інтернет у 

Центрі дистанційного навчання Львівського торговельно-

економічного університету. 

2  Система оцінювання  

Поточне опитування, модульний та тестовий контроль, 

презентація результатів наукових робіт, захист курсових 

робіт і звітів з навчальної та виробничої практик. 

Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова 

атестація – комплексні кваліфікаційні іспити.  

E Програмні компетентності 

1 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері економіки під час навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів 

економічної науки і характеризується комплексністю умов.  

2 

Загальні 

(універсальні) 

• Здатність вчитися та бути відкритим до засвоєння та 

застосування знань.   

• Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та прийняття рішень для їх розв’язання.   

• Здатність працювати самостійно та в команді з 

урахуванням вимог дисципліни, планування та управління 

часом.   

• Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.   

• Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).   

• Здатність бути критичним та самокритичним.   

• Здатність набуття гнучкого способу мислення, який дає 

можливість зрозуміти і розв’язувати проблеми та задачі, 

зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених 

наукових концепцій.   

• Здатність до письмової та усної загальної комунікації 



державною й іноземною мовами.   

• Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій.   

• Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до 

збереження навколишнього середовища.  

• Здатність провести презентацію та написати статтю за 

результатами проведених досліджень. 

3  

Спеціальні 

(фахові)  

• Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного 

аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих 

явищ, які властиві трансформаційним процесам в економіці 

(Відповідає компетентності з проекту TUNING – «Identify 

impact of macro & microeconomic elements on business 

organizations»).  

• Здатність забезпечувати ефективну виробничо-

комерційну діяльність підприємства та визначати параметри 

його ринкового позиціонування (Відповідає компетентності 

з проекту TUNING – «Understand details of business functions, 

size, sectors & link with theories»).  

• Здатність використовувати математичний інструментарій 

для дослідження економічних процесів,  розв’язання 

прикладних економічних та оптимізаційних задач  (Відповідає 

компетентності з проекту TUNING – «Identify & use 

adequate tools»).  

• Здатність читати й розуміти тексти іноземною мовою, 

спілкуватись на загальні і професійні теми, писати ділові 

папери, брати участь у ділових заходах (Відповідає 

компетентності з проекту TUNING – «Understanding, 

reading, speaking & writing in a foreign language»).  

• Здатність до відображення відомостей про господарські 

операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають рішення (Відповідає 

компетентності з проекту TUNING – «Understand & use 

bookkeeping and financial systems»).  

• Здатність застосування знань права та податкового 

законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання (Відповідає компетентності з проекту 

TUNING – «Understand principles of law & link them with 

business / management»).  

• Здатність проводити аналіз господарської діяльності 

підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття 

управлінських рішень (Відповідає компетентності з проекту 

TUNING – «Ability to analyze & structure an enterprise problem 

+ design solution (e.g. entering a new market)»).  



• Здатність здійснення обліку із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій (Відповідає компетентності з проекту TUNING – 

«Design and implement information system»).  

• Здатність застосовувати та формувати інформаційну 

підтримку управління підприємством з використанням 

сучасного інструментарію (Відповідає компетентності з 

проекту TUNING – «Managing a company – planning & 

controlling by using concepts & methods»).  

• Здатність застосовувати основні методики проведення 

аудиту й надання аудиторських послуг (Відповідає 

компетентності з проекту TUNING – «Audit an organization 

and design consultancy plans»).  

• Здатність здійснювати контроль як функції управління 

підприємством з метою забезпечення його ефективного 

функціонування, оцінки результатів роботи, виконання 

планів, визначення порушень прийнятих норм і стандартів, 

підвищення відповідальності.(Відповідає компетентності з 

проекту TUNING – «Control an organization and design 

consultancy plans»).  

• Здатність здійснювати контроль дотримання 

нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та 

системи оподаткування, збереження і ефективного 

використання ресурсів. Здатність підтримувати належний 

рівень економічних знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

F Програмні результати навчання 

 • Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, 

причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем. 

• Розуміти просторову організацію продуктивних сил та параметри залучення 

національної економіки у систему світогосподарських відносин. 

• Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні громадянського суспільства, 

вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

підприємств, установ, організацій.  

• Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх зміст і місце в господарській діяльності. 

• Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію 

для прийняття управлінських рішень. 

• Володіти методичним інструментарієм аналізу, контролю, аудиту, та 

оподаткування господарської діяльності підприємств. 

• Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій 

різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 



 
 


