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У системі української національної вищої школи підготовки бухгалтерських кадрів чільне 
місце займає кафедра обліку і аудиту Львівського національного університету ім. І. Франка. 
Витоки формування кафедри відносяться до 1966 року – часу заснування економічного 
факультету. Первісно, це була комплексна кафедра при Львівській філії Київського інституту 
народного господарства. Кафедра готувала спеціалістів з бухгалтерського обліку через вечірню та 
заочну форми навчання. Тобто кафедра виконувала функції підготовки бухгалтерів і разом з тим 
забезпечувала викладання таких навчальних дисциплін як статистика, фінанси і кредит та 
бухгалтерський облік для інших спеціальностей університету (економістів, юристів). 

Перший фундаментальний підручник з бухгалтерського обліку українською мовою вийшов 
з друку в 1972 році накладом 6.300 примірників (автори: Балицька П.С., Карбовник М.І. і Козак 
І.Д.) і 20 років був базовим у користуванні студентів не тільки Львівського університету, але й 
інших закладів вищої освіти України. З 1984 року кафедру очолив випускник економічного 
факультету Мних Є.В, який після закінчення докторантури при Київському інституті народного 
господарства у 1991 році захистив докторську дисертацію на тему “Методологія і організація 
економічного аналізу ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів”.  

З 1992 року при кафедрі було відкрито аспірантуру, що започаткувало формування наукової 
школи під керівництвом д.е.н., проф. Мниха Є.В. (1948–2014 роки життя). Він загалом підготував 
44 кандидатів економічних наук та 3 доктори економічних наук. Очолював кафедру 14 років. 
Результат розвитку наукової школи є відчутним. Науково-педагогічні працівники кафедри обліку і 
аудиту продовжують добру справу наукового керівника: доц., к.е.н. Бандура З.Л. (підготувала 2-х 
кандидатів економічних наук), доц. к.е.н. Дутчак І.Б. (підготувала 1-го кандидата економічних 
наук), доц., к.е.н. Плиса З.П. (підготувала 1-го кандидата економічних наук), доц., д.е.н. Струк Н.С. 
(підготувала 8-х кандидатів економічних наук), проф., к.е.н. Швець В.Є. (підготував 6-х кандидатів 
економічних наук). Також до розвитку наукової школи долучені інші науково-педагогічні 
працівники кафедри і аспіранти в межах виконання науково-дослідних робіт ЛНУ ім. І. Франка за 
темами: “Розвиток обліку, аналізу і контролю в господарській системі України» (№ 0114U004776 
(тривалість теми 01.01.2014 – 31.12.2017)) і “Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних 
наук в умовах гармонізації до стандартів ЄС” (№ 0118U000599 (тривалість теми 01.01.2018 – 
31.12.2021)) під керівництвом завідувача кафедри обліку і аудиту проф., д.е.н. Ковалюка О.М. (з 
вересня 2007р.). Маючи добрий авторитет, наукова школа кафедри зростала і на кінець 2019р. усі 
викладачі кафедри мають присуджені наукові ступені. Сьогодні основними напрямами наукових 
досліджень кафедри обліку і аудиту є:  
- проблеми методології та організації економічного аналізу (доц., к.е.н. Вейкрута Л.С., проф., д.е.н. 
Ковалюк О.М., проф.д.е.н. Раделицький Ю.О., проф., к.е.н.Швець В.Є.); 
- розвиток теорії бухгалтерського обліку (доц., к.е.н. Нашкерська Г. В., доц., к.е.н. Плиса З. П., доц. 
к.е.н. Юрченко О.Б.); 
- удосконалення методики й організації фінансового обліку (д.е.н., проф. Корягін М.В., доц., д.е.н. 
Струк Н. С., доц., к.е.н. Пелех У.В.);  
- проблеми методології та організації управлінського обліку (доц., д.е.н. Струк Н.С., доц., к.е.н. 
Тенюх З.І., доц., к.е.н. Шевчук В.Р.); 
- удосконалення методики й організації аудиту (доц., к.е.н. Бандура З.Л., доц., к.е.н. Москаль Н.В., 
доц., к.е.н. Шевчук В.Р); 
- напрями розвитку комп’ютерних технології для обліку, аналізу і аудиту (доц., к.е.н. Попівняк 
Ю.М., доц., к.е.н. Цікало Є.І.); 
- удосконалення організаційних складових ревізії та контролю (проф., к.е.н. Швець В.Є.); 
- обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту підприємств (доц., д.е.н. Струк 
Н.С., доц., к.е.н. Шевчук В.Р.),  
- особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності й аудиту в обліковій 
практиці (доц., к.е.н. Дутчак, доц., к.е.н. Шевчук В.Р.).  
- удосконалення організаційного та нормативно-правового забезпечення системи оподаткування 
суб’єктів господарювання (доц., к.е.н.  Демків Х.С., доц., к.е.н. Кріль Я.Я.). 


