
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
«УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ»

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ



ОСВІТНІЙ 
СТУПІНЬ -

БАКАЛАВР

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ –
07 «УПРАВЛІННЯ ТА 
АДМІНІСТРУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ –
071 «ОБЛІК І 

ОПОДАТКУВАННЯ»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
«УПРАВЛНІСЬКИЙ ОБЛІК І ПОДАТКОВИЙ 

КОНСАЛТИНГ»

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 4 РОКИ



Забезпечення підготовки фахівців у галузі 
управлінського обліку та податкового консалтингу, які 
володіють загальними і фаховими компетентностями, 
необхідними для здійснення організації та методики 

управлінського обліку, податкового консалтингу, аудиту й 
аналізу діяльності суб'єктів господарювання

МЕТА ПРОГРАМИ



Здобуття знань і практичних умінь у сфері 
управлінського обліку і податкового консалтингу, 

аналізу та аудиту, що дозволяють 
розв’язувати складні спеціалізовані завдання і 
прикладні проблеми у професійній діяльності, 

формування системи знань та аналітичних,
комунікативних, організаторських, підприємницьких 

навиків комплексного вирішення завдань щодо 
формування інформаційного 

забезпечення управління суб'єктами господарювання.

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
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ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
«УПРАВЛНІСЬКИЙ ОБЛІК І ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ»

1. Історія української державності

2. Безпека життєдіяльності та охорона праці

3. Іноземна мова

4. Економічна теорія

5. Вища та прикладна математика

6. Інформаційні системи і технології

7. Макроекономіка

8. Економіко-математичні методи і моделі

9. Мікроекономіка

10. Філософія

11. Українська мова за професійним спрямуванням

12. Статистика

13. Гроші і кредит

14. Ціни і ціноутворення

15. Оподаткування

16. Економіка підприємства

17. Бухгалтерський облік (загальна теорія)

18. Господарське право

19. Фінанси підприємств

20. Податкова система

21. Фінансовий облік

22. Аналіз господарської діяльності

23. Облік у прикладних програмних рішеннях

24. Менеджмент

25. Маркетинг

26. Бухгалтерський облік у торгівлі і готельно-
ресторанному господарстві

27. Аудит

28. Облік і звітність в оподаткуванні

29. Управлінський облік

30. Судово-бухгалтерська експертиза

31. Фінансовий аналіз

32. Контроль діяльності суб'єктів бізнесу



МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

- бухгалтери
- фінансові директори
- головні бухгалтери
- фінансові аналітики
у різних галузях економіки, в т.ч. підприємства державного сектору, комерційні і 
некомерційні  підприємства, банки, страхові компанії та інші фінансові установи;
- аудиторські фірми;
- державні контролюючі органи;
- самостійне ведення бізнесу, пов'язане із професійною діяльністю. 


