
 
освітньо-професійної програми « ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ » 

спеціальність 071 « ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ » 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 
Тип диплома та обсяг програми Одиничний, 90 кредитів ЄКТС за 1 рік 6 місяців 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Ліцензія АЕ № 636830 від 19.06.2015 р. 

Сертифікат  НІ-ІV №1478763 від 25.04.2016 р. 

термін дії до 1 липня 2025 р. 

Рівень програми ЕQF-LLL – 7 рівень, 

QF-EHEA – другий цикл, 

HPK – 7 рівень 

Кваліфікація  магістр обліку і оподаткування 
 

А Ціль програми 

 Забезпечити підготовку фахівців, які володіють теоретичними знаннями та фаховими практичними і 

дослідницькими уміннями й навичками у галузі обліку і оподаткування, достатніми для успішного виконання 

професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 
 

В  Характеристика програми 

1 Предметна область Управління та адміністрування.  

2 
Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Спеціальна: здобуття поглиблених теоретичних знань та практичних умінь і 

навичок у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, консалтингу і 

оподаткування. 

3 
Орієнтація 

програми 

Фундаментальні теоретичні, методологічні, методичні та прикладні засади 

загальної, професійної і практичної підготовки з бухгалтерського обліку, 

аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. Програма передбачає 

орієнтири професійно-особистісного і науково-дослідного мислення, 

раціонально визначає широкий світогляд внаслідок інтеграції знань на 

міждисциплінарній основі, враховує системні аспекти економічного 

середовища та функціональні зв’язки між його суб’єктами. 

4 
Особливості 

програми 

Програма реалізується навчальними групами, передбачає застосування 

теоретичних й практичних методів навчання у галузі  бухгалтерського обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, консалтингу та оподаткування. Передбачено 

проведення лекцій,  практичних і семінарських занять, тренінгів та самостійної 

і наукової роботи. Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з   

обліку і оподаткування, обліку, аналізу і контролю в системі управління 

підприємством, аудиту, консалтингу та оподаткування. Виконується в 

активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою 

“Подвійний диплом”.  

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1  Працевлаштування  

Магістр з обліку та оподаткування здатний виконувати професійні обов’язки й 

обіймати 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  

Продовження навчання за освітніми програмами третього рівня вищої 

освіти, зокрема за галузями знань: соціальні та поведінкові науки, 

управління та адміністрування, ін.   

 

D Стиль та методика навчання 

1  
Підходи до викладання та 

навчання 

    Лекційні, практичні та семінарські заняття із оцінюванням досягнутого,  

обговорення результатів виконання завдань; дебати, ділові ігри, дискусії, 

індивідуальні завдання,  курсові роботи, комплексні кваліфікаційні іспити, 

проходження практики, консультації з викладачами,  письмові та усні 

екзамени, самонавчання через електронне Модульне середовище 

освітнього процесу університету, дипломне проектування. 

     Стиль та методика навчання ґрунтуються на  студентоцентрованому, 

програмно-орієнтованому, інформаційно-комунікативному, міждісци-

плінарному, науково-дослідницькому, інтуїтивного мислення, широкого 

світогляду, емоційно-ціннісному та репродуктивному принципах. 

 

2  Система оцінювання  

Тестування знань, усні презентації, звіти про практику, курсові роботи, 

усні та письмові екзамени, дипломні роботи. 

 

 

E Програмні компетентності 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної 

діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог  

 

1. Загальні 

1. Здатність розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання 

щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління. 

2. Здатність вільно володіти іноземною мовою як засобом професійного 

спілкування, інструментом підвищення свого професійного та 

особистісного рівня. 

3.  Здатність проводити науково-дослідну, аналітичну та інноваційну 

діяльність з метою отримання нових знань та їх використання для 

експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських 

рішень. 

4. Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних 

підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні 

взаємодії під час вирішення поставлених завдань, а також здатність до 

розширення профілю своєї професійної діяльності. 

5. Здатність здійснювати  педагогічну діяльність з використанням 

інноваційних освітніх технологій. 

6. Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за 

наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень. 

7. Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, 

отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  

застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань. 

8. Здатність застосовувати навички публічних ділових і наукових 

комунікацій з використанням інформаційних технологій задля 

вирішення поставлених завдань. 

2  Спеціальні 1. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 



(фахові) 

компетентності 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях 

управління підприємством в цілях підвищення ефективності,  

результативності та соціальної відповідальності бізнесу. 

2. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність 

його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства. 

3. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків. 

4. Вміння формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

5. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення 

сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності 

інформації. 

6. Здатність використовувати міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності. 

7. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку,  

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства. 

8. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері  

діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору. 

9. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації   у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 
 

F Програмні результати навчання: 

 1. Знати теорію, методику і  практику формування облікової інформації за стадіями 

облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 

господарювання з урахуванням професійного судження;  

2. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з наукових питань для підвищення свого 

фахового та особистісного рівня; 

3. Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 

господарювання; 

4. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання; 

5. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання 

щодо облікової інформації; 

6. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і  форми управлінської та іншої  звітності 

суб’єктів господарювання; 

7. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта 

господарювання на підставі діючого податкового законодавства; 

8. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для 

суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 



 
 


