Стратегія

Кафедра обліку і аудиту
економічного факультету

SWOT- аналіз діяльності кафедри обліку і аудиту
Сильні сторони:
–
Потужний науково-педагогічний склад кафедри
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–
Тривалий досвід викладацької та наукової роботи працівників кафедри
–
Наявність акредитованих спеціальностей та спеціалізацій, що
відповідають сучасним вимогам ринку праці
– Адаптація навчальних планів та програм до Міжнародних стандартів
професійної освіти бухгалтерів (International Accounting Education Standards
Board (IAESB)
–
Акредитація навчальних планів і програм на заліки іспитів Асоціації
присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА) (Association of Chartered
Certified Accountants) та Привілейованого Інституту Управлінських
бухгалтерів Великобританії CIMA (Chartered Institute of Management
Accountants).
–
Партнерство з іноземними закладами вищої освіти (ЗВО)
–
Високі професійні досягнення випускників кафедри
–
Активна наукова діяльність викладачів, значна кількість
монографій, публікацій у фахових та науково-метричних виданнях
–
Співпраця з провідними підприємствами України, міжнародними
аудиторськими фірмами та корпораціями
–
Високий авторитет на ринку освітніх послуг України
–
Активна співпраця з закладами середньої та вищої освіти з метою
організації подальшого навчання їх випускників
–
Помірні ціни на навчання
–
Пізнаванність (відомість) бренду кафедри

SWOT- аналіз діяльності кафедри обліку і аудиту
Слабкі сторони:
–
Недостатня наявність спеціалізованих аудиторій та лабораторій з
необхідним сучасним комп’ютерним та програмним забезпеченням
для формування фахових компетентностей у студентів
–
Недостатня публікаційна активність викладачів у наукометричних
виданнях Scopus та Web of science
–
Невелика кількість іноземних студентів
–
Відсутність підтверджених грантових заявок
–
Низька активність викладачів щодо отримання сертифікатів В2, що
підтверджують необхідний рівень володіння іноземною мовою для
викладання
–
Низька активність працівників кафедри над залученням
зовнішнього фінансування дослідницьких проектів
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SWOT- аналіз діяльності кафедри обліку і аудиту
Можливості:
–
Наявність програм щодо підвищення кваліфікаційного рівня
викладачів кафедри у провідних європейських ЗВО
–
Інтернаціоналізація вищої освіти
–
Розширення можливостей обміну досвідом на міжнародних
конференціях за кордоном та публікаціях в іноземних виданнях
–
Розширення доступу до участі в міжнародних грантових програмах
–
Формування партнерських програм щодо обміну викладачами з
європейськими ЗВО
–
Підвищення кваліфікації для облікових працівників підприємств та
організацій
–
Зростання попиту на послуги консультування з питань обліку,
оподаткування, аналізу і аудиту
– Можливість стажування студентів за кордоном, організація літніх
шкіл
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SWOT- аналіз діяльності кафедри обліку і аудиту
Зовнішні тенденції та загрози:
–
Погіршення демографічної ситуації в Україні і зменшення
потенційної кількості абітурієнтів
–
Відтік українських абітурієнтів на навчання за кордон
–
Погіршення економічної ситуації і неспроможність оплати вартості
навчання
–
Зменшення бюджетного фінансування
–
Відтік кваліфікованих викладацьких кадрів через невисокий рівень
оплати праці
–
Зменшення мотивації до отримання вищої освіти
–
Структурне безробіття
–
Недостатнє бюджетне фінансування наукової та публікаційної
активності
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Місія кафедри обліку і аудиту економічного факультету –
підготовка висококваліфікованих фахівців на принципах
міжнародної мобільності з прекрасним розумінням
особливостей функціонування світової економіки і
досконалим знанням міжнародних стандартів обліку і аудиту,
які готові до активної творчої професійної і соціальної
діяльності, яка б сприяла суспільному прогресу взагалі і
розвитку облікової професії зокрема (в тому числі здатні
працювати в міжнародних компаніях); прагнуть самостійно
здобувати нові знання, аналізувати, контролювати і
коректувати зроблене; вміють оцінювати історичні і сучасні
процеси, проблеми в житті країни, тенденції світового
розвитку; мають високі моральні якості (в тому числі
дотримуються кодексу професійної етики бухгалтера і
аудитора); володіють навичками організаторської та
управлінської діяльності; вміють ухвалювати професійні
рішення з урахуванням соціальних і економічних наслідків.
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Візія кафедри обліку і аудиту економічного факультету –
кафедра має стати інноваційним підрозділом в межах
економічного факультету з підготовки облікових фахівців у
відповідності до конкурентних вимог сучасного ринку праці,
стандартів професійної освіти бухгалтерів та міжнародних
фахових сертифікаційних програм в умовах глобалізації,
євроінтеграції та домінування Digital-технологій у розвитку
бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту.
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Цілі кафедри обліку і аудиту економічного факультету
У посиленні ролі Університету в суспільстві
- забезпечення позиціонування Університету в освітньому
просторі на основі формування позитивного іміджу
Університету (кафедри), міжнародної співпраці, реалізації
освітніх програм, висвітлення результатів наукового та
науково-дослідницької діяльності у видавничій діяльності
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Цілі кафедри обліку і аудиту економічного факультету
У наукових дослідженнях:
- постійне підвищення рівня наукової складової діяльності
кафедри задля подальшого зростання рейтингу Львівського
національного університету імені Івана Франка і
підтвердження його дослідницького статусу
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Цілі кафедри обліку і аудиту економічного факультету
У навчальному процесі:
- створення освітньо-інноваційного та інформаційнонавчального середовища шляхом упровадження сучасних
досягнень науки, техніки, технологій, реалізації комплексного
підходу до розробки дидактичного, навчально-методичного
забезпечення (силабусів), застосування інформаційнокомунікаційних технологій, електронних засобів навчання та
управління, розробка і запровадження педагогічних інновацій.
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Цілі кафедри обліку і аудиту економічного факультету
У створенні сучасної інфраструктури
- удосконалення та покращення матеріально-технічної бази
освітнього процесу шляхом активізації використання
інноваційних елементів, необхідних для досягнення високої
якості освітніх послуг, що надаються кафедрою та
забезпечення конкурентоспроможності випускників
спеціальності "Облік і оподаткування"
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Стратегічний план розвитку
№ Пункти плану розвитку
з/п

Індикатори та
показники
досягнення

Термін

Участь студентів, аспірантів, викладачів у програмах
міжнародної академічної мобільності
Розвиток співпраці з АССА у напрямку можливості
отримання студентами Університету дипломів
британських університетів Оксфорд Брукс (Oxford
Brookes University) або Лондонського університету
(University of London), оскільки АССА має певні спільні
дипломні програми з цими навчальними закладами
Робота з організації міжнародної співпраці, зокрема
для вирішення питання стажування викладачів та
аспірантів у споріднених ЗВО близького і далекого
зарубіжжя, сумісної роботи з пошуку грантів та їх
виконання
Заохочення та мотивування студентів до участі в
національних та міжнародних олімпіадах та конкурсах
за тематикою обліку, оподаткування, аналізу і аудиту

мінімум 1
мобільність на рік
мінімум 1 студент

щорічно

мінімум 1 угода
про співпрацю

до 2025
року

мінімум 1 студент
на семестр

щосеместру

6

Збільшення кількості курсів іноземними мовами

7

Збільшення кількості викладачів щодо отримали
сертифікат В2, що підтверджує необхідний рівень
володіння іноземною мовою для викладання
Запровадження інтерв’ювання студентів з метою
з’ясування зауважень і пропозицій щодо оптимізації
навчального процесу на кафедрі

мін. 1 курс на
до 2025
кожного викл., що року
має серт. В2
мінімум 1 викладач щороку
на рік

Щодо посилення ролі Університету в суспільстві
1
2

4

5

7

8

мінімум 1 раз на
семестр

до 2025
року

щосеместру

№
з/п

Пункти плану розвитку

Стратегічний Індикатори
плантарозвитку
Термін
показники
досягнення

Щодо наукових досліджень

1
2
3
4

5
6

7

8

9

7

10

11

Видання спецвипуску наукового вісника економічного
факультету згідно із профілем кафедри
Видання колективної монографії згідно із профілем
кафедри
Наукові стажування працівників кафедри за кордоном
Захист працівниками кафедри докторських дисертацій

1 раз на 2 роки до 01.10.2020,
до 01.10.2022
1 раз на 2 роки до 01.10.2021,
до 01.10.2023
1 прац. на рік
до 2025 року
1 прац.
до 2025 року
кафедри на 5 р.
1 аспірант на рік до 2025 року

Захист аспірантами кафедри кандидатських
дисертацій
Публікування результатів наукових досліджень
мінімум 1 стаття щороку
працівників кафедри у виданнях, що входять до
на викладача
визнаних науково метричних баз даних
Участь працівників кафедри у науково-практичних
мінімум 1 захід щороку
конференціях, семінарах, тренінгах за проблематикою на викладача
обліку, оподаткування, аналізу і аудиту
Розвиток співпраці з міжнародними професійними
мінімум 1
до 2025 року
організаціями (АССА, СІМА) та вітчизняними
конференція на
професійними організаціями в напрямку спільного
5 років
проведення науково-практичних конференцій
Підготовка пакету документів щодо можливості
відкриття
до 2025 року
відкриття докторантури за спеціальністю 071 «Облік і докторантури
оподаткування»
Проведення постійно діючого кафедрального науково- мінімум 1 раз на щомісяця
методичного семінару з залученням науковців з інших місяць
ЗВО та наукових установ, у т.ч. в onlinе-режимі
Подальше відкриття та виконання науково-дослідних 1 тема на 3
до 2025 року
тем в межах робочого часу викладачів та аспірантів
роки

№
з/п
1

2

3

4

5

7

6

7

Пункти плану розвитку

Стратегічний план розвитку

Щодо навчального процесу
Подальша адаптація навчальних планів та
програм навчальних дисциплін до
сертифікаційних програм АССА та CIMA
виходячи з вимог Міжнародних стандартів
професійної освіти бухгалтерів
Узгодження навчальних планів та програм з
тематичними напрямками атестації аудиторів,
визначеними Законом України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність»
(14 напрямків)
Залучення фахівців-практиків до проведення
лекційних і практичних занять, наприклад,
аудиторів з національних і міжнародних
аудиторських фірм

Індикатори та показники
досягнення

Термін

перегляд навчальних
планів та програм
мінімум 1 раз на рік

щороку
до 1
вересня

перегляд навчальних
планів та програм
мінімум 1 раз на рік

щороку
до 1
вересня

мінімум 1 лекція чи 1
практичне заняття за
кожною дисципліною з
обліку, аналізу, аудиту і
оподаткування
Використання методики case study при вивченні мінумум 1 case study за
дисциплін з обліку, оподаткування, аналізу і
кожною дисципліною з
аудиту
обліку, аналізу, аудиту і
оподаткування
Підвищення ефективності роботи викладачів
мінімум 1 посібник
кафедри над навчальними посібниками та
(підручник) за кожною
монографіями з ціллю забезпечення самостійної дисципліною
роботи студентів за фаховими дисциплінами
Підвищення прозорості і об'єктивності
створення особистого
оцінювання студентів шляхом активізації роботи електронного кабінету
викладачів у інтернет-середовищі
кожним викладачем
Розробка силабусів за усіма дисциплінами
силабуси за усіма
дисциплінами

протягом
семестру

протягом
семестру
до 2025
року

до 2025
року
до 2025
року

Стратегічний план розвитку
№ з/п Пункти плану розвитку

1

2

3

7

Щодо створення сучасної інфраструктури
Створення спеціалізованої аудиторії (лабораторії) для
студентів спеціальності «Облік і оподаткування» з метою
проведення роботи наукових гуртків, круглих столів і
захисту результатів науково-пошукової роботи студентів
Залучення потенційних роботодавців та випускників
кафедри до оснащення лабораторної бази кафедри та
покращення матеріально-технічного забезпечення
навчального процесу
Поповнення бібліотечного фонду університету фаховою
літературою, співпраця з професійними бухгалтерськими
виданнями «Все про бухгалтерський облік», «Баланс»,
«Інтерактивна бухгалтерія», «Дебет Кредит»,
«Бюджетний облік», «Бухгалтерський облік і аудит» з
метою посилення фахової підготовки бухгалтерів і
вивчення змін чинного законодавства, особливостей
обліку за видами діяльності і в державному секторі.

Індикатори та
показники
досягнення

Термін

спеціалізована
аудиторія
(лабораторія)

до 2025
року

мінімум 1 спонсор до 2025
року
мінімум 1
посібник
(підручник) на 5
років за кожною
нормативною
дисципліною
кафедри

до 2025
року

пр. Свободи, 18
оф. 201-202
032-239-40-24
kaf.obliku@ukr.net

