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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма “Обліково-правове забезпечення 

управління бізнесом” є нормативним документом, який регламентує 

нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та 

методичні вимоги до підготовки бакалаврів у галузі 07 “Управління та 

адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. 

Освітньо-професійна програма “Обліково-правове забезпечення 

управління бізнесом” заснована на компетентністному підході підготовки 

бакалавра у галузі 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 

“Облік і оподаткування”. 

Освітньо-професійна програма “Обліково-правове забезпечення 

управління бізнесом” розроблена робочою групою кафедр бухгалтерського 

обліку; аудиту, аналізу та оподаткування; господарського права та процесу 

ЛТЕУ у складі: 

1. Герасименко Тамара Олегівна – к.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, 

аналізу та оподаткування – гарант освітньої програми, керівник проектної 

групи; 

2. Бачинський Василь Іванович – к.е.н., проф., професор кафедри 

бухгалтерського обліку – член робочої (проектної) групи; 

3. Оверко Галина Ярославівні – к.ю.н., доц., доцент, завідувач кафедри 

господарського права та процесу – член робочої (проектної) групи. 

 

Рецензенти освітньо-професійної програми 

 

1. Перетяжко Андрій Іванович – Голова правління ПАТ “Страхова 

компанія “АРКС”. 

2. Санницька Емілія Миколаївна – головний бухгалтер громадської 

організації “Центр демократії та верховенства права”. 

 

Освітньо-професійна програма “Обліково-правове забезпечення 

управління бізнесом” підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” розроблена 

відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII, 

Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. “Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій” від 30.12.2015 р. № 1187, “Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” від 

20.12.2015 р., “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах)” від 23.03.2016 р. № 261, Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та 

адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 



затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України 

№ 1260 від 19.11.2018 р. 

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у освітньо-

професійну програму регулюється “Положенням про організацію освітнього 

процесу у Львівському торговельно-економічному університеті”. 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована і розповсюджена без дозволу Львівського торговельно-

економічного університету.  



1. ПРОФІЛЬ 

освітньо-професійної програми “ОБЛІКОВО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ” 

зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Львівський торговельно-економічний університет 

Інститут економіки та фінансів 

кафедра аудиту, аналізу та оподаткування, 

кафедра бухгалтерського обліку. 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу  

Ступінь вищої освіти -  “Бакалавр” 

Кваліфікація - Бакалавр обліку і оподаткування  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма “Обліково-правове забезпечення 

управління бізнесом”  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний,  

На базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 4 роки 

На базі ступеня “молодший бакалавр” (ОКР “молодший спеціаліст”) 

– термін навчання 2 роки 

Наявність 

акредитації 

- 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, QF-EHEA – перший цикл,  

EQF-LLL – 6 рівень 

Передумови  Наявність повної загальної середньої освіти/ 

Наявність ступеня “молодший бакалавр” (ОКР “молодший 

спеціаліст”) 

Згідно Умов прийому до закладів вищої освіти.  

Решту вимог визначають Правила прийому на освітньо-професійну 

програму  бакалавра, затверджені ЛТЕУ. 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2020-2024 рр. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення освітньої 

програми 

http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitno-profesiini-programi/opp-

bakalavra/ 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі обліку та оподаткування з поглибленим 

вивченням трудового, цивільного та господарського права, які володіють загальними і фаховими 

компетентностями, необхідними для здійснення організації та методики обліку, оподаткування, 

аудиту й аналізу діяльності суб'єктів господарювання та їх правовим регулюванням. 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

07 “Управління та адміністрування” 

071 “Облік і оподаткування” 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма для бакалавра. 

Орієнтована на концептуальні теоретичні, організаційно-методичні й 

практичні засади та наукові здобутки сучасних вітчизняних і 

закордонних досліджень у галузі обліку, аналізу, контролю та 

оподаткування суб'єктів бізнесу, що передбачає формування 

інтегральної, загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

профілем спеціальності.  

Основний фокус 

освітньої програми 

Здобуття знань і практичних умінь облікового, аналітичного, 

контрольного та правового характеру, що дозволяють розв’язувати 



складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у сфері 

бухгалтерського обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування, 

формування системи знань та аналітичних, комунікативних, 

організаторських, підприємницьких навиків комплексного вирішення 

завдань щодо формування інформаційного та правового забезпечення 

управління  суб'єктами бізнесу, що передбачають визначену зайнятість, 

можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання.  
Ключові слова: облік, аналіз, контроль, оподаткування, право, діяльність, 

управління, підприємство. 

Особливості 

програми 

1. Формує конкурентоздатних фахівців, здатних розв'язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері обліку і 

оподаткування з розумінням меж їх правового регулювання, з 

урахуванням задоволення компетентносних вимог до випускників 

сучасного бізнесу. 

2. Інтегроване вивчення фахових економічних та правничих дисциплін, 

що забезпечує високий рівень затребуваності випускників на ринку праці.  
3. Викладання окремих дисциплін фахової підготовки науково-

педагогічними працівниками - сертифікованими аудиторами і 

практикуючими бухгалтерами, а також професіоналами - практиками з 

провідних підприємств та юридичних компаній. 

4. Можливість навчання за програмами міжнародного обміну та 

академічної мобільності  

5. Наявність широкого переліку вибіркових компонент, що дозволяє 

здобувачеві вищої освіти сформувати власну траєкторію навчання.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускник 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 Класифікатора 

професій ДК 003 : 2010), розробленого на основі Міжнародної 

стандартної класифікації професій (ISCO 88: International Standard 

Classification of Occupations/ILO, Geneva): 

3433. Бухгалтер. 

3433. Асистент бухгалтера-експерта. 

3433. Касир-експерт. 

3433. Асистент актуарія. 

3433. Асистент економіста-статистика. 

3436.1. Помічник керівника підприємства (установи, організації). 

3436.9. Помічник юриста. 

3439. Ревізор. 

3442. Державний податковий інспектор.  

3442. Інспектор з контролю за цінами.  

3442. Ревізор-інспектор податковий.  

Подальше навчання 

Можливість навчання за програмою 7 рівня НРК України, другого 

циклу QF-EHEA та 7 рівня EQF-LLL для здобуття ступеня вищої 

освіти - магістра.  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване; комунікативне; 

міждисциплінарне, інтерактивне навчання. 

Викладання проводиться у формі: лекції, мультимедійної лекції, 

інтерактивної лекції; практичних занять, семінарів. ділових ігр; 

інтерактивного спілкування з викладачами; самопідготовки із 

використанням дистанційних курсів через мережу Інтернет у Центрі 

дистанційного навчання Львівського торговельно-економічного 

університету; індивідуальної роботи з електронною бібліотекою; роботи у 

комп'ютерних класах; проходження практик. 

Оцінювання Поточне опитування, тестування, виконання завдань на платформі 



дистанційного навчання; презентація результатів наукових робіт, захист 

курсових робіт і звітів із практик. Семестровий контроль – екзамени та 

заліки. Атестація –кваліфікаційні іспити.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту, 

аналізу та оподаткування або в процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів економічної науки, правових 

доктрин і характеризується комплексністю й невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в команді. 

ЗК04. Здатність працювати автономно. 

ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (СК) 

СК01. 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. 

СК02. Використовувати математичний інструментарій для 

дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання 

прикладних завдань у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК03. Здатність до відображення інформації 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. 

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з 

надання впевненості. 

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 



управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, 

збереження та використання його ресурсів. 

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності  

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 

обліку і оподаткування. 

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків. 

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 

СК12. Застосовувати знання природи правового регулювання 

трудових відносин у практичній діяльності суб’єктів бізнесу. 

СК13. Здатність аналізувати правові проблеми, пов’язані з 

діяльністю підприємства та обґрунтовувати пропозиції з їх 

вирішення. 

СК14. Здатність до консультування з правових питань, пов’язаних із 

функціонуванням підприємства. 

СК15. Здатність до логічного та системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру. 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

 ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в 

сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств. 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

ПР07. Знати механізм функціонування бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору 

системи оподаткування та формування звітності на підприємствах. 

ПР08 Розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішення з 

використанням обліково-аналітичної інформації. 

ПР09 Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності 

підприємств. 

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його 

методи і процедури. 

ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування 

фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні 

держави та підприємств різних організаційно-правових форм власності. 

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у 



сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх 

ринкового позиціонування. 

ПР14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній 

професії. 

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 

дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на 

підприємстві. 

ПР16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для 

формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 

принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття. 

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського 

обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування 

доцільності їх запровадження на підприємстві. 

ПР19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності 

співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього 

середовища. 

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти 

часом. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

ПР22. Розуміти і реалізовувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на 

основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

ПР24. Формулювати власні обгрунтовані судження на основі результатів 

аналізу правових проблем. 

ПР25. Належно використовувати інформацію, одержану з різних джерел, 

для своєї професійної діяльності.  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення Наявна проектна група, відповідальна за підготовку здобувачів 

вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” ОПП 

“Обліково-правове забезпечення управління бізнесом”, до складу 

якої входять 1 кандидат наук, професор, 2 кандидати наук, доценти, 

усі вони є штатними працівниками Львівського торговельно-

економічного університету. 

Гарант освітньої програми: Герасименко Т. О. – к.е.н., доц., доцент 

кафедри аудиту, аналізу та оподаткування. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники 

з науковими ступенями та вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти. 

Усі науково-педагогічні працівники виконують не менше чотирьох 

умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 

закордонні. 

Наявні трудові договори, укладені з усіма науково-педагогічними 

працівниками, та накази про їх прийняття на роботу тощо. 

Матеріально- ЛТЕУ має розвинену інфраструктуру: 4 навчальних корпуси, 3 



технічне 

забезпечення 

студентські гуртожитки, які є власністю університету. 

Проведення навчальних занять та контрольних заходів забезпечене 

відповідними приміщеннями, площа яких перевищує встановлені 

вимоги. Більше третини навчальних аудиторій забезпечено 

мультимедійним обладнанням для одночасного використання. 

В університеті наявні спеціалізовані лабораторії; бібліотека 

(наукова та електронна), у т.ч. читальні зали з сучасною навчальною 

літературою, науковими, довідковими та іншими виданнями; 2 

їдальні власного комбінату громадського харчування; актовий зал; 

спортивний комплекс; спортивний майданчик; медичний пункт; 

власне видавництво. 

Усі здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Бібліотека ЛТЕУ забезпечена фаховими періодичними виданнями 

відповідного профілю, в т.ч. у електронному вигляді. Наявний 

доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською 

мовою. 

Наявний офіційний веб-сайт ЛТЕУ: http://www.lute.lviv.ua, на якому 

розміщена основна інформація про освітню, освітньо-наукову, 

видавничу діяльність університету, структуру, ліцензії та серти-

фікати про акредитацію, навчальні та наукові структурні підрозділи 

та їх склад, правила прийому, контактна інформація та ін. 

Наявні: необмежений доступ до мережі Інтернет; точки 

бездротового доступу до мережі Інтернет; навчальне середовище 

Moodle; інтернет-зв’язок; електронний ресурс, який містить 

навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін, в т.ч. у 

системі дистанційного навчання, який відповідає встановленим 

вимогам; технічні засоби навчання. 

Наявний доступ до електронних баз (Polpred.com, Он-лайн 

бібліотека навчальної літератури CUL Online, JournalTOCs, 

електронно-бібліотечна система Bibliorossica, GÉANT - освітній 

проект мульти-гігабітної інтернет-мережі) та мережевих 

електронних ресурсів вільного доступу (Наукова електронна 

бібліотека періодичних видань НАН України, Тематичний інтернет-

навігатор Національної бібліотеки України ім. О. І. Вернадського). 

В університеті наявні: навчальні плани і робочі навчальні плани; 

графіки навчального процесу; робочі навчальні програми та 

силабуси дисциплін; належне навчально-методичне забезпечення з 

кожної навчальної дисципліни навчального плану; дидактичні 

матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів із 

дисциплін; програми практичної підготовки і робочі програми 

практик; методичні вказівки для виконання курсових робіт, критерії 

оцінювання рівня підготовки; пакети комплексних контрольних 

робіт; підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій тощо 

згідно з переліком рекомендованої літератури з кожної навчальної 

дисципліни, кількість яких відповідає встановленим вимогам; 

методичні матеріали для проведення атестації здобувачів. 

Наявність системи 

внутрішнього 

забезпечення якості 

вищої освіти 

“Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Львівського торговельно-

економічного університету” схвалене на засіданні Вченої ради 

(протокол № 7 від 25.04.2016 р.) зі змінами і доповненнями від 17 

червня 2020 р. 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 

освіти; здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм; щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/library/geant-osvitnii-proekt-multi-gigabitnoji-internet-merezhi/
http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/library/geant-osvitnii-proekt-multi-gigabitnoji-internet-merezhi/


педагогічних і педагогічних працівників університету та регулярне 

оприлюднення таких оцінювань на офіційному веб-сайті ЛТЕУ; 

забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

педагогічних працівників; забезпечення наявності необхідних 

ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі 

самостійної роботи студентів; розвиток інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом; забезпечення 

публічності інформації про діяльність університету, освітні 

програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; забезпечення 

дотримання академічної доброчесності працівниками ЛТЕУ та 

здобувачами вищої освіти, у тому числі створення ефективної 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату; участь 

університету в національних та міжнародних рейтингових 

дослідженнях закладів вищої освіти. 

9 – Академічна мобільність  

Національна 

кредитна мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників 

у закладах вищої освіти – партнерах, зокрема Львівському національному 

університеті імені Івана Франка, Національному університеті “Львівська 

політехніка”, ВНЗ Укоопспілки “Полтавському університеті економіки і 

торгівлі”, Українській академії друкарства, Львівському державному 

університеті фізичної культури імені Івана Боберського, Київському 

національному торговельно-економічному університеті, та інших ЗВО.  

Міжнародна 

кредитна мобільність 

Угода щодо семестрового академічного обміну з Вроцлавським 

економічним університетом (Республіка Польща);  

Угода з Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща) в 

рамках програми Erasmus+;  

Угода щодо семестрового академічного обміну з університетом Пардубіце 

(Чеська Республіка);  

Угода щодо семестрового академічного обміну з університетом Варни 

(Республіка Болгарія);  

Угода з Університетом імені Яна Павла ІІ в Кракові (Республіка Польща) 

в рамках програми Erasmus+;  

Угода з Міжнародним університетським коледжем (Республіка Болгарія) в 

рамках програми Erasmus+;  

Угода з Університетом прикладних суспільних наук (Литовська 

Республіка) в рамках програми Erasmus+;  

Угода з Університетом Діклі (Турецька Республіка) в рамках програми 

Erasmus+;  

Угода з Університетом сільського господарства та ветеринарної медицини 

(м. Тімішоара, Румунія); 

Угода з Західним університетом Тімішоари (Румунія) в рамках програми 

Erasmus+;  
Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
Довузівська підготовка іноземних громадян.  

За умови володіння українською мовою.  

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОПП 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, практика, 

підсумкова атестація) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОК 

ОК1 Теорія держави і права 4 екзамен 

ОК2 Безпека життєдіяльності та охорона праці 4 залік 

ОК3 Іноземна мова 18 екзамен 



ОК4 Економічна теорія 4 екзамен 

ОК5 Вища та прикладна математика  6 екзамен 

ОК6 Інформаційні системи і технології 4 залік 

ОК7 Макроекономіка 4 екзамен 

ОК8 Економіко-математичні методи і моделі 4 екзамен 

ОК9 Мікроекономіка 4 екзамен 

ОК10 Філософія 4 залік 

ОК11 Українська мова за професійним спрямуванням 4 залік 

ОК12 Статистика 4 екзамен 

ОК13 Гроші і кредит 4 екзамен 

ОК14 Ціни і ціноутворення 4 залік 

ОК15 Оподаткування 4 залік 

ОК16 Економіка підприємства 4 екзамен 

ОК17 Бухгалтерський облік (загальна теорія) 5 екзамен 

ОК18 Трудове право України 4 екзамен 

ОК19 Фінанси підприємств 4 екзамен 

ОК20 Податкова система  4 екзамен 

ОК21 Фінансовий облік  10 екзамен 

ОК22 Господарське право 4 екзамен 

ОК23 Аналіз господарської діяльності 5 екзамен 

ОК24 Облік у прикладних програмних рішеннях 4 залік 

ОК25 Маркетинг 4 екзамен 

ОК26 Цивільне право 4 екзамен 

ОК27 Аудит 4 екзамен 

ОК28 Облік і звітність в оподаткуванні 4 екзамен 

ОК29 Управлінський облік 4 екзамен 

ОК30 Менеджмент 4 залік 

ОК31 
Правове регулювання відповідальності у сфері 

господарювання 
4 екзамен 

ОК32 Фінансовий аналіз 4 екзамен 

ОК33 Контроль діяльності суб’єктів бізнесу 4 екзамен 

ОК34 Курсова робота з макроекономіки 3 захист 

ОК35 Курсова робота з фінансового обліку  3 захист 

ОК36 Курсова робота з аналізу господарської діяльності 3 захист 

ОК37 Практика 12 захист 

ОК38 Атестація 3 екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 

 

 



Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, практика, 

атестація) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Вибіркові компоненти (ВК) 

2 семестр (8 кредитів) 

ВК2.1 Теорія та історія кооперації 4  залік 

ВК2.2 Політологія 4  залік 

ВК2.3 Політичні системи світу 4  залік 

ВК2.4 Логіка 4  залік 

ВК2.5 Культурологія 4  залік 

ВК2.6 Теоретичні основи товарознавства 4  залік 

ВК2.7 Національна економіка 4  залік 

ВК2.8 Суд та правоохоронні органи України 4  залік 

ВК2.9 Регіональна економіка 4  залік 

3 семестр (8 кредитів) 

ВК3.1 Екологія 4  залік 

ВК3.2 Комп'ютерна графіка 4  залік 

ВК3.3 Комунікаційні технології 4  залік 

ВК3.4 Організація торгівлі 4  залік 

ВК3.5 Економетрика 4  залік 

ВК3.6 Міжнародна економіка 5  залік 

ВК3.7 Організація податкової та митної справи 5  залік 

ВК3.8 Конституційне право України 5  залік 

ВК3.9 Міжнародні відносини та світова політика 4  залік 

4 семестр (8 кредитів) 

ВК4.1 Основи бізнесу 4  залік 

ВК4.2 Державне регулювання економіки 4  залік 

ВК4.3 Організація роботи прес-служби 4  залік 

ВК4.4 
Організація туристичної діяльності та готельно-

ресторанної справи 
4 

 залік 

ВК4.5 Митне право 4  залік 

ВК4.6 Теорія і практика PR 4  залік 

ВК4.7 Митна політика і митне регулювання 4  залік 

5 семестр (8 кредитів) 

ВК5.1 Міжнародне право 4  залік 

ВК5.2 Брендинг 4  залік 

ВК5.3 Міжнародні митні регулятори  4  залік 

ВК5.4 Іміджелогія 4  залік 

ВК5.5 Соціальне страхування 4  залік 

ВК5.6 Бухгалтерський облік у споживчій кооперації 4  залік 

ВК5.7 Страхування 4  залік 

ВК5.8 Діловодство 4  залік 

ВК5.9 Облік у зарубіжних країнах 4  залік 

ВК5.10 
Друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська, 

польська, чеська) 
4 

 залік 

6 семестр (8 кредитів) 

ВК6.1 Конфліктологія і теорія переговорів 4  залік 

ВК6.2 Поведінка споживача 4  залік 

ВК6.3 Організація обслуговування осіб з інвалідністю 4  залік 

ВК6.4 
Друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська, 

польська, чеська) 
4 

 залік 

ВК6.5 Облік у банках 4  залік 



ВК6.6 Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання  4  залік 

ВК6.7 Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах 4  залік 

ВК6.8 Адміністрування податків і платежів 4  залік 

ВК6.9 Конкурентоспроможність підприємства 4  залік 

ВК6.10 Житлове право України 4  залік 

7 семестр (12 кредитів) 

ВК7.1 Логістика 4  залік 

ВК7.2 Бізнес-планування  4  залік 

ВК7.3 Кримінально-виконавче право 4  залік 

ВК7.4 
Аналіз господарської діяльності виробничих 

підприємств 
4 

 залік 

ВК7.5 Інвестування 4  залік 

ВК7.6 Маркетингова товарна політика 4  залік 

ВК7.7 Міжнародний туризм 4  залік 

ВК7.8 
Аналіз господарської діяльності торговельних 

підприємств 
4 

 залік 

ВК7.9 Міжнародні розрахунки і валютні операції 4  залік 

ВК7.10 Ревізія і контроль 4  залік 

8 семестр (8 кредитів) 

ВК8.1 Фінансова санація і банкрутство підприємств 4  залік 

ВК8.2 Організація кейтерингового обслуговування 4  залік 

ВК8.3 Судово-бухгалтерська експертиза 4  залік 

ВК8.4 Самоменеджмент 4  залік 

ВК8.5 Оподаткування суб'єктів бізнесу 4  залік 

ВК8.6 Фінансовий ринок 4  залік 

ВК8.7 Стратегія підприємства 4  залік 

ВК8.8 Бухгалтерський облік у малому бізнесі 4  залік 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 

 

60 

 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

240 

 



                  2.2. Структурно-логічна схема ОПП "Обліково-правове забезпечення управління бізнесом" першого (бакалаврського) рівня 

 освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” 
        1 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 семестр 

 
5 семестр 

 
        7 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 семестр 

 

 

 

 

6 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОК 1. Теорія держави і права 

ОК 2. Безпека життєдіяльності 

та охорона праці 

ОК 3. Іноземна мова 

ОК 4. Економічна теорія 

ОК5. Вища та прикладна 

математика 

ОК 6. Інформаційні системи і 

технології 

ОК 12. Статистика 

ОК 3. Іноземна мова 
 

ОК8. Економіко-математичні 

методи і моделі 

ОК 7. Макроекономіка 

ОК 13. Гроші і кредит 

ОК 14. Ціни і ціноутворення 

ОК 34. Курсова робота з 

макроекономіки 

ОК 3. Іноземна мова 

ОК 9. Мікроекономіка 

ОК 16. Економіка 

підприємства 

ОК 15. Оподаткування 

ОК 17. Бухгалтерський облік 

(загальна теорія) 

ОК 18. Трудове право 

ОК 19. Фінанси підприємств 

ОК 20. Податкова система 

ОК 21. Фінансовий облік 

ОК 10. Філософія 

ОК 37. Практика 

ОК 3. Іноземна мова 
 

ОК 11. Українська мова за 

професійним спрямуванням 

ОК 22. Господарське право 

ОК 23. Аналіз господарської 

діяльності 

ОК 35. Курсова робота з 

фінансового обліку 

ОК 21. Фінансовий облік 

ОК 24. Облік у прикладних 

програмних рішеннях 

ОК 25. Маркетинг 

ОК 26. Цивільне право 

ОК 27. Аудит 

ОК 36. Курсова робота з  ана-

лізу господарської діяльності 

ОК 3. Іноземна мова 

ОК 29. Управлінський облік 

ОК 30. Менеджмент 

ОК 31. Правове регулювання 

відповідальності у сфері 

господарювання 

ОК 3. Іноземна мова 

ОК 32. Фінансовий аналіз    

 

ОК 33. Контроль діяльності 

суб’єктів господарювання 

ОК 38. Атестація 

ОК 28. Облік і звітність в 

оподаткуванні 

Дві вибіркові дисципліни 

Дві вибіркові дисципліни 

Дві вибіркові дисципліни 

Дві вибіркові дисципліни 

Три вибіркові дисципліни 

Дві вибіркові дисципліни 

Дві вибіркові дисципліни 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми “Обліково-правове 

забезпечення управління бізнесом” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

проводиться у формі кваліфікаційних екзаменів і завершується видачею 

документа встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації “Бакалавр обліку і оподаткування”. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

  



4. Матриця відповідності програмних компетентностей обов’язковим компонентам освітньо-професійної програми  

 Обов’язкові освітні компоненти 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 

ЗК01 +  + + +   +  +   + + + + + + + 

ЗК02 +   + +  + + + +  +    + +  + 

ЗК03 + +  +  +    +  + +  +  +   

ЗК04   +       + +  + + + + +  + 

ЗК05 +         +        +  

ЗК06                  +  

ЗК07 +         +        +  

ЗК08             + + + + + + + 

ЗК09 +          +       +  

ЗК10   +                 

ЗК11      +      +        

ЗК12  +                  

ЗК13    +   +  +    + +  + +  + 

ЗК14                  +  

ЗК15  +        +      +    

СК01    +   +  +       +    

СК02     +   +    +        

СК03                 +   

СК04 +              +   +  

СК05                +    

СК06      +           +   

СК07                    

СК08             +  + + +  + 

СК09                    

СК10                    

СК11               + + +  + 

СК12                  +  

СК13                  +  

СК14                  +  

СК15                  +  



 Обов’язкові освітні компоненти (продовження) 

 ОК20 ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ОК34 ОК35 ОК36 ОК37 ОК38 

ЗК01 + + + + + + + + + + + + + +    +  

ЗК02   + +    + + +  + + + +  + + + 

ЗК03 + + + + + + + + + + + + + +    +  

ЗК04 + +  + + +  + + + +  + +   +  + 

ЗК05       +             

ЗК06        +   +   +      

ЗК07   +     +   + +  +    + + 

ЗК08 + + + + +  + + + +  + + +  + + + + 

ЗК09       +         + + + + 

ЗК10                    

ЗК11     +   + + +    +    +  

ЗК12        +   +   +    +  

ЗК13  +  + +   + + +   + + +  +   

ЗК14   +    +     +        

ЗК15                  +  

СК01    + + +       +  +    + 

СК02  +  + +   + + +   + +  + + + + 

СК03  +       + +      +    

СК04 +  +    + + +   +  +     + 

СК05    +    +  +   + +   + + + 

СК06  +   +    + +        + + 

СК07        +      +    + + 

СК08 + +  +  +  +  + +  + +  + + + + 

СК09  +      +  +    +    + + 

СК10  +      +      +    + + 

СК11  +  +    + + + +  + +    + + 

СК12       +           + + 

СК13   +    +     +      + + 

СК14       +           + + 

СК15   +    +     +      + + 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) обов’язковими компонентами 

освітньо-професійної програми 

 Обов’язкові освітні компоненти 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 

ПРН01    +   +  +   + +  +  +   

ПРН02            +     +   

ПРН03               +  +   

ПРН04            +   +  +   

ПРН05               +  +   

ПРН06               +  +   

ПРН07                    

ПРН08         +        +   

ПРН09         +           

ПРН10                    

ПРН11             + +     + 

ПРН12      +           +   

ПРН13    +   +  +       +    

ПРН14     +   +            

ПРН15    + + + + + + +   + +  + +  + 

ПРН16   +        +         

ПРН17 +         +       +   

ПРН18                 +   

ПРН19  +                  

ПРН20                 +   

ПРН21                 +   

ПРН22 +         +        +  

ПРН23          +       +   

ПРН24                  +  

ПРН25 +                 +  



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) обов’язковими компонентами 

освітньо-професійної програми (продовження) 

 Обов’язкові освітні компоненти  

 ОК20 ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ОК34 ОК35 ОК36 ОК37 ОК38 

ПРН01 + +  + + +  + + + +  + + + + + + + 

ПРН02 + +  + +   + + +   + +  + + + + 

ПРН03 + +  + +   + + +   + +  + + + + 

ПРН04  +  + +   + + +   + +  + + + + 

ПРН05 + +  + +   + + +   + +  + + + + 

ПРН06 + +  + +   + + +   + +  + + + + 

ПРН07 +                 +  

ПРН08  +  + +   + + + +  + + +   +  

ПРН09           +    +  + +  

ПРН10        +      +    + + 

ПРН11                    

ПРН12  +  + +   + + +   + +  + + + + 

ПРН13      +     +         

ПРН14                + + + + 

ПРН15  +  + + +  + + + +  + + + + + + + 

ПРН16                    

ПРН17  +  + +   + + + +  + +    +  

ПРН18  +  + +   + + +    +  +  + + 

ПРН19                    

ПРН20  +  + +   + + +   + +    +  

ПРН21  +  + +   + + +   + +    + + 

ПРН22       +             

ПРН23  +  +    + + +   + +     + 

ПРН24   +    +     +       + 

ПРН25   +    +     +        

 



CB A FAIRFAX COMPANY

Рецензія
на освітньо-професійну програму “Обліково-правове забезпечення управління 

бізнесом” підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 
спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та 
адміністрування” у Львівському торговельно-економічному університеті

У сучасних умовах ефективне функціонування суб’єктів 
господарювання незалежно від виду економічної діяльності нерозривно 
пов’язане з рівнем професійної підготовки працівників. Динамічність 
соціально-економічних процесів та кризові явища обумовлюють 
затребуваність бізнесом висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно 
реагувати на зміни умов господарювання. Особливо це стосується фахівців із 
обліку та оподаткування та їх професійних компетентностей, адже саме вони 
забезпечують формування інформаційної системи управління бізнесом. З 
огляду на зазначене, освітньо-професійна програма “Обліково-правове 
забезпечення управління бізнесом” є своєчасною і затребуваною 
підприємствами й установами.

Підготовка здобувачів вищої освіти за рецензованою освітньо- 
професійною програмою забезпечує підготовку фахівців у галузі обліку та 
оподаткування з поглибленим вивченням трудового, цивільного та 
господарського права. Оволодіння здобувачами вищої освіти 
компетентностей, які дозволяють вирішувати завдання, пов’язані не тільки з 
організацією і методикою обліку, оподаткування, аналізу, контролю 
діяльності суб’єктів бізнесу, але й їх правовим регулюванням, забезпечує 
конкурентоздатність фахівців на ринку праці.

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти повністю 
відповідає освітньо-професійній програмі та забезпечує досягнення 
поставлених нею цілей і завдань шляхом вивчення запропонованих освітніх 
компонент та здобуття інтегрованих знань із теорії і практики економічної та 
юридичної діяльності в сфері бізнесу. Дотримано логічну послідовність 
вивчення освітніх компонент.

Освітньо-професійна програма має належний рівень матеріально- 
технічного та інформаційного і навчально-методичного забезпечення.

Загалом можна зробити висновок, що рецензована освітньо-професійна 
програма для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за 
спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” відповідає сучасним потребам 
бізнесу, а, відповідно, заслуговує позитивної оцінки та впровадження в 
освітній процес.
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ПАТ “Страхова комп!
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Рецензія
на освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня “Обліково-правове забезпечення управління 
бізнесом” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” у Львівському 

торговельно-економічному університеті

Важливою складовою управління бізнесовими структурами є 
забезпеченість висококваліфікованими фахівцями, здатними здійснювати 
облік, аналіз і контроль господарських процесів у рамках правового поля. 
Адже достовірність, об’єктивність і достатність інформаційної системи, яку 
використовують для прийняття управлінських рішень, безпосередньо 
залежить від компетентностей працівників економічної служби 
підприємства, насамперед, бухгалтерів. З огляду на те, що сучасному бізнесу 
притаманне велике різноманіття господарських операцій, яке регулюють 
численні законодавчі та нормативно-правові акти, змінюються традиційні 
функції бухгалтерів. На сьогодні вони разом із працівниками юридичної 
служби виступають у ролі консультантів керівників підприємств у процесі 
прийняття відповідних рішень, а відповідно, повинні володіти знаннями і 
практичними навичками правового характеру. Особливо це стосується малих 
підприємств, які фінансово не в змозі мати в своєму штаті фахівця з 
юридичною освітою. Рецензована програма покликана вирішити ці актуальні 
на сьогодні питання.

У програмі чітко сформульовані мета та цілі підготовки здобувачів, 
досягнення яких забезпечує набуття загальних і фахових компетентностей, 
що дозволять майбутнім випускникам бути конкурентоздатними і успішно 
реалізувати себе на ринку праці. Цьому сприяє вдало підібраний перелік 
освітніх компонент та їх логічна послідовність. Навчальний план підготовки 
здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем повністю 
відповідає змісту освітньо-професійної програми “Обліково-правове 
управління бізнесом”.

Однак, на нашу думку, доцільно було б замість дисципліни 
“Господарський процес” включити в освітньо-професійну програму 
дисципліну “Податкове право”, оскільки вона матиме більш прикладний 
аспект для майбутніх фахівців.

Загалом, можна зазначити, що рецензована освітньо-професійна 
програма для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня “Обліково- 
правове забезпечення управління бізнесом” за спеціальністю 071 “Облік і 
оподаткування” заслуговує позитивної оцінки та впровадження в освітній 
процес.


