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Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація (за наявності)) 

07 “Управління та адміністрування” 
071 “Облік і оподаткування” 

Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації 

мовою оригіналу / англійською 
мовою 

Ступінь вищої освіти “Бакалавр” 
Спеціальність 071 “Облік і оподаткування” 

Освітньо-професійна програма “Облік і 
оподаткування” 

Бакалавр обліку і оподаткування / Bachelor in 
Accounting and Taxation 

Офіційна назва освітньої 
програми 

“Облік і оподаткування” / “Accounting and 
Taxation” 

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 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 

освітньої програми 

http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitno-

profesiini-programi/opp-bakalavra/ 
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 Мета освітньої 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. 
 

Бакалавр обліку і оподаткування 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. 
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Придатність до працевлаштування  

Бакалавр обліку і оподаткування 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. 



 

 

 

 

 

МОЖЛИВОСТІ   ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: 

-  суб”єкти господарювання (в т.ч. фінансові 
директори, головні бухгалтери, фінансові 

аналітики, аналітики , бухгалтери) у різних 
галузях економіки ( в т.ч. підприємства 

державного сектору (некомерційні 
підприємства, бюджетні установи, банку, 

страхові компанії), страхові компанії, банки та 
інші фінансові установи; 

- аудиторські фірми та компанії; 

- державні контролюючі органи; 

- самостійне ведення бізнесу, пов”язане із 
професійною діяльністю.  
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Викладання та навчання  
 

Викладання та навчання базується на:  

•компетентнісному підході;  

•акценті на студентоцентроване навчання;  

•самонавчанні;  

•проблемно-орієнтованому навчанні; інтерактивному 

навчанні. 

 

Активні форми викладання, інтерактивне спілкування з 

викладачами, оволодіння професійними методиками, 

аналіз кейсів та конкретних ситуацій, самопідготовка із 

використанням дистанційних курсів у мережі Інтернет, 

самостійна робота з викорисанням сучасних наукових 

джерел, робота з електронною бібліотекою, підготовка 

наукових доповідей, участь у наукових дискусіях, робота у 

комп’ютерних класах, практична підготовка 
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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. 

 



Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
 

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. 
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Основні обов’язкові компоненти  

професійного спрямування (ОК) 

ОК 15 Податкова система та основи оподаткування 

ОК 17 Бухгалтерський облік (основи) 

ОК 21 Фінансовий облік  

ОК 22 Аналіз господарської діяльності 

ОК 23 Облік у прикладних програмних рішеннях 

ОК 27 Аудит 

ОК 28 Облік і звітність в оподаткуванні 

ОК 29 Управлінський облік 

ОК 30 Електронні системи обліку, оподаткування 
 та звітності 

ОК 31 Фінансовий аналіз 

ОК 32 Контроль діяльності суб”єктів бізнесу 
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Інші обов’язкові компоненти (ОК) 

ОК 1 
Історія української державності 

ОК 3 Іноземна мова 

ОК 4 
Економічна теорія 

ОК 5 
Вища та прикладна математика 

ОК 6 
Інформаційні системи і технології 

ОК 7 
Макроекономіка 

ОК 8 
Економіко-математичні методи та моделі 

ОК 9 Мікроекономіка 

ОК 12 
Статистика 

ОК 13 Гроші і кредит 

ОК 14 Ціни і ціноутворення 

ОК 16 Економіка підприємства 

ОК 18 Господарське право 

ОК 19 Фінанси підприємств 

ОК 24 Менеджмент 

ОК 25 Маркетинг 
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Основні вибіркові компоненти (ВК) 
  

ВК 2.6 Суд та правоохоронні органи України   

ВК 2.7 Теоретичні основи товарознавства   

ВК 2.8 Регіональна економіка   

ВК 2.9 Національна економіка   

ВК 3.6 Цивільне право   

ВК 3.7 Організація торгової та митної справи   

ВК 3.8 Трудове право України   

ВК 3.9 Міжнародна економіка   

ВК 4.1 Основи бізнесу   

ВК 4.2 Державне регулювання економіки   

ВК 4.5 Митне право   

ВК 5.1 Міжнародне право   

ВК 5.3 Міжнародні митні регулятори   

ВК 5.5 Соціальне страхування   

ВК 5.7 Страхування   

ВК 5.9 Облік у зарубіжних країнах   

ВК 6.1 
Друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська, польська, чеська 
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Вибіркові компоненти (ВК)   

ВК 6.5 Облік в банках   

ВК 6.6 Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання    

ВК 6.7 Адміністрування податків і платежів   

ВК 6.8 Конкурентоспроможність підприємства   

ВК 6.9 Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах   

ВК 6.10 Житлове право України   

ВК 7.2 Бізнес-планування   

ВК 7.3 Ревізія і контроль   

ВК 7.4 Інвестування   

ВК 7.5 Аналіз господарської діяльності виробничих підприємств   

ВК 7.6 Міжнародні розрахунки і валютні операції   

ВК 7.7 Міжнародна бізнес-аналітика   

ВК 7.8 Маркетингова товарна політика   

ВК 7.9 Аналіз господарської діяльності торговельних підприємств   

ВК 7.10 Міжнародний туризм   

ВК 8.1 Фінансова санація і банкрутство підприємств   

ВК 8.3 Контроль у суб'єктів державного сектора   
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