
ЛУЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ ЛТЕУ  
 

 

МИ ЙДЕМО В НОГУ З ЧАСОМ  – 

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАС! 

 

                         

Професію потрібно вибирати як  
дружину – по любові і заради грошей. 

Джон Х'юстон 
 
 

 

            Бухгалтерський облік  –  
це мова бізнесу. 

 

ЦІКАВІ  ФАКТИ 
 

  

       Для оволодіння бухгалтерським 
обліком необхідно докласти багато 
зусиль, пам'ятаючи що: 

 - успіх – це 10% везіння і 90% потіння 
(Едісон); 

- година праці навчить більше, ніж 
день роз'яснень (Жан-Жак Руссо); 

- працюй над собою сам – не чекай, 
коли цим займуться інші (Г.Юдін); 

- найдорожче люди розраховуються 
за те, що знехтували банальними 
істинами (Ф.Ніцше); 

- найголовніше у кожній справі – 
пересилити момент, коли Вам не 
хочеться працювати (І.Павлов); 

- на хліб заробляють руками, на 
масло-головою (Юзеф Булатович). 

  

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

У сучасних умовах облік – це 

інформаційна система динамічного 

характеру. Її мета - вимірювання і 

передача економічних відомостей 

про господарську діяльність  

підприємства, що забезпечує 

планування і контроль.  

Професія бухгалтера завжди 

користується стабільно високим 

попитом і є однією із 

найзатребуваніших та 

високооплачуваних на ринку праці.  

Випускники спеціальності 

«Облік і оподаткування» Луцького 

кооперативного коледжу ЛТЕУ 

отримують ґрунтовну теоретичну і 

практичну підготовку щодо 

ведення бухгалтерського обліку, 

фінансового контролю й 

оподаткування,  аналізу операцій 

та фінансового стану підприємств 

України різних форм власності. 

Велика увага в Луцькому 

кооперативному коледжі ЛТЕУ 

приділяється набуттю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студентами практичних навичок з  

ведення обліку, формування та 

подання  звітності із застосуванням          

спеціалізованих інформаційних 

систем і комп’ютерних технологій. 

Студенти  беруть активну 

участь у роботі круглих столів, 

семінарів і конференцій з питань 

розвитку економіки, 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування в Україні. 

Фахівець з обліку і 

оподатковування – справжній 

професіонал, який знає усі процеси. 

Він допомагає керівнику 

здійснювати ефективне управління 

підприємством та оптимізувати 

податкове навантаження.   

Представники цієї спеціальності 

вважаються другими в ієрархії 

керівництва будь-якого 

підприємства, фірми. Без їх підпису 

жоден важливий документ не має 

юридичної сили. 

 Облік і оподаткування 
 

    Бухгалтерський облік - непогрішний суддя 
минулого, необхідний керівник сучасного і 
надійний консультант майбутнього кожного 
підприємства. 

І.Шер  
(німецький економіст) 



ЛУЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ ЛТЕУ|    

 

 

Трохи історії… 

 
Професія бухгалтера виникла  6 тисячоліть тому, коли обліковці Древнього Шумеру, Вавілонії дерев’яними 

паличками робили на вологих глиняних дощечках записи клинописом про врожай, належні до сплати податки. 

 У Древній Індії існували бухгалтери з обліку ведення сільськогосподарського виробництва.  

Перші друкарські книги з'явилися в XIV - XV ст., і серед них «Трактат про рахунки і записи» італійського 

математика Луки Пачолі - перша книга   з бухгалтерського обліку. 
 

 
 

 

ЧОМУ  ВИ ЗМОЖЕТЕ НАВЧИТИСЯ: 

 

- створювати презентаційні 
матеріали за допомогою сучасних 
інформаційних технологій; 
- вести  облік, включаючи 
підготовку обов'язкової звітності; 
- формувати бухгалтерські 
документи за допомогою 
програми 1С:Підприємство; 
- здійснювати науково-пошукову 
діяльність та брати участь у 
наукових конференціях; 
- формувати звітність із 
використанням програм  та 
подавати  її до органів ДПС в 
електронному вигляді. 

 
 
 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ БУХГАЛТЕРА 

ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ 

КРИТЕРІЯМИ: 

 отримана освіта;  

 професійні знання;  

 здатність до аналітичної 

роботи; 

 сприйняття нових знань; 

 вміння працювати з 

комп'ютером;  

 знання іноземних мов. 
 

 

 
 

 
 

 

КИМ ВИ МОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ: 

 

 
  головним бухгалтером; 

 бухгалтером; 

  касиром-експертом; 

 державним податковим 
інспектором;  

 інспектором-ревізором; 

 ревізором;  

 інспектором з 
інвентаризації; 

 надавати послуги з питань 
обліку і оподаткування.  

 
 
 


