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Розділ 1. Основні досягнення кафедри. 

 

Кафедра обліку і аудиту є профільним підрозділом економічного 

факультету Львівського національного університету ім. І. Франка з підготовки 

фахівців за спеціальністю “Облік і оподаткування” трьох кваліфікаційних 

рівнів (бакалавр, магістр, доктор філософії). Кафедра обліку і аудиту як 

структурний підрозділ Львівського національного університету ім. І. Франка 

сповідує загальнолюдські та загальнодержавні цінності і як фаховий осередок 

освіти і науки, культури та духовності пропагує їх через: 

- формування системи підготовки фахівців “Обліку і оподаткування” із 

урахуванням особливостей сучасного світу; 

- розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 

інтеграцію пріоритетних наукових напрямів у всі види освітньої та 

дослідницької діяльності; 

- зміцнення ідеалів і принципів національно-культурної ідентичності 

українців; 

- дотримання і зміцнення соціальної та екологічної безпеки. 

Станом на травень 2021 р. кадровий склад кафедри (табл.1) налічував 

загалом 26 осіб, у тому числі чотири на посадах професора і 21 особа на посаді 

доцента (один за сумісництвом).  

Таблиця 1. Співробітники кафедра обліку і аудиту 
№ Прізвище, ім’я по батькові посада 

1 КОВАЛЮК Олексій Миколайович В.о.завідувача 

2 КОРЯГІН Максим Вікторович професор 

3 РАДЕЛИЦЬКИЙ Юрій Орестович професор 

4 ШВЕЦЬ Володимир Євгенович професор 

5 БАНДУРА Звенислава Любомирівна доцент 

6 ВЕЙКРУТА Лілія Степанівна доцент 

7 ГАМКАЛО Олена Богданівна доцент 

8 ГОЛОВЧАК Ганна Василівна доцент 

9 ДЕМКІВ Христина Святославівна доцент 

10 ДЕМКО Ірина Іванівна д доцент (сумісник) 

11 ДУБІЛЬ Олена Василівна доцент 

12 ДУТЧАК Ірина Богданівна доцент 

13 КРІЛЬ Ярослава Ярославівна доцент 

14 МЕЛЬНИК Наталія Василівна доцент 

15 МОСКАЛЬ Наталія Володимирівна доцент 

16 НАШКЕРСЬКА Галина Володимирівна доцент 

17 ПЕЛЕХ Уляна Василівна доцент 

18 ПЛИСА Зоряна Петрівна доцент 

19 ПОПІВНЯК Юлія Михайлівна доцент 

20 СТРУК Наталія Семенівна доцент 

21 ТЕНЮХ Зоряна Ігорівна доцент 

22 ХОЧА Надія Володимирівна доцент 

23 ЦІКАЛО Євген Іванович доцент 

24 ШЕВЧУК Віра Романівна доцент 

25 ЮРЧЕНКО Олександра Богданівна доцент 

26 ОЛЕКСИШИН Леся Теодорівна інженер 1 категорії    

Викладачами кафедри у 2020/21 навчальному році забезпечувалось 

викладання близько 80 навчальних дисциплін (табл.2). Окремі вибіркові 

дисципліни, як наприклад “Обліково-аналітичні системи суб’єктів 



господарювання”, автором якого є претендент на посаду завідувача кафедри, 

викладається окрім економічного факультету студентам із 10 факультетів  

Таблиця 2. Навчальні дисципліни, що читають викладачі кафедри обліку і 

аудиту     
Курс  Назва дисципліни Спеціальність  

І. Вступ до фаху  

Оцінка в бухгалтерському обліку 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

ІІ. Бухгалтерський облік  

Бухгалтерський облік і 

оподаткування  

Документальне забезпечення 

господарських операцій  

Курсова робота  

Облік і аудит  

Облік і аудит  

Оподаткування суб'єктів 

господарювання  

Основи бухгалтерського обліку і 

оподаткування 

071 "Облік і оподаткування" 

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

 

ДВВС 071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

073 "Менеджмент організацій і адміністрування" 

073 “Менеджмент” 

071 "Облік і оподаткування" 

 

ДВВС 071 "Облік і оподаткування" 

ІІІ. Аналіз господарської діяльності  

Аналіз господарської діяльності 

Аудит у підприємницькій діяльності 

Бухгалтерський облік 

Бухгалтерський облік 

 

Бухгалтерський облік 

Бухгалтерський облік 

 

Бухгалтерський облік 

Бухгалтерський облік 

Бухгалтерський облік у прикладних 

програмних продуктах 

Державне регулювання обліку і 

аудиту 

Діловодство та документування 

господарської діяльності 

Діловодство та документування 

господарської діяльності  

Економічний аналіз  

Економічний аналіз 

Звітність підприємств 

Інформаційні системи в 

бухгалтерському обліку і 

оподаткуванні  

Історія обліку і оподаткування 

Курсова робота  

Облік і аудит  

Облік і аудит у зарубіжних країнах  

Облік і оподаткування малого бізнесу  

Облік і оподаткування малого бізнесу  

Обліково-аналітичні системи 

суб'єктів господарювання  

Управлінський облік  

Управлінський облік 

Фінансовий облік І  

Фінансовий облік ІІ  

072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

051 "Бізнес-економіка" 

051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та 

правове регулювання в бізнесі” 

051 (К) "Економічна кібернетика" 

051 (Р) "Міжнародна економіка"; 051 (Т) Економічна 

аналітика і бізнес статистика) 

072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

075 (Н) “Маркетинг” 

071 "Облік і оподаткування" 

 

ДВВС 

 

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

 

 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

242 "Туризм" 

051 (Р) "Міжнародна економіка" 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

 

051 (Т) "Економічна аналітика та бізнес-статистика" 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

IV. Автоматизація обліку  

Аналіз господарської діяльності 

051 (Т) "Економічна аналітика та бізнес-статистика" 

051 (Е) "Бізнес економіка" 



Аналіз господарської діяльності 

Аналіз господарської діяльності 

Аудит  

 

Аудит  

Державний фінансовий контроль 

Збалансована система показників в 

управлінському обліку 

Консолідація фінансової звітності  

Контролінг  

Логістика  

Міжнародні стандарти обліку і 

аудиту (англійською мовою 

викладання)  

Облік і звітність в державному 

секторі економіки  

Облік і звітність в оподаткуванні 

Облік і оподаткування в галузях 

(секторах) економіки  

Облік і оподаткування за видами 

діяльності  

Облік і оподаткування комерційної 

діяльності  

Облік міжнародних операцій 

Податковий контроль  

Управлінський аналіз і прогнозування  

Фінансовий облік І  

Фінансовий облік ІІ  

Ціни і ціноутворення в 

управлінському обліку  

071 "Облік і оподаткування" 

075 “Маркетинг” 

051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та 

правове регулювання в бізнесі” 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

ДВВС для 071 "Облік і оподаткування" 

 

ДВВС для 071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

 

 

ДВВС для071 "Облік і оподаткування"  

071 "Облік і оподаткування") 

 

071 "Облік і оподаткування") 

071 "Облік і оподаткування") 

 

071 "Облік і оподаткування") 

 

071 "Облік і оподаткування" 

 

051 (Р) "Міжнародна економіка" 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

051 (Т) "Економічна аналітика та бізнес-статистика" 

051 (Т) "Економічна аналітика та бізнес-статистика" 

ДВВС для спеціальності 071 "Облік і оподаткування" 

V. Аналіз бізнес-процесів суб'єкта 

господарювання  

Аналіз інвестиційно-інноваційної 

діяльності 

Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством  

Курсова робота зі спеціальності  

Методи наукових досліджень в 

обліку, аудиті та оподаткуванні  

Облік в управлінні суб'єктами 

економіки  

Облік і аудит зовнішньоекономічної 

діяльності  

Облік і звітність за міжнародними 

стандартами  

Обліково-аналітичне забезпечення 

логістики підприємства  

Організація і методика аудиту 

Організація обліку і оптимізація 

оподаткування  

Податкове адміністрування і 

контроль  

Професійна етика та стандарти в 

обліку і аудиті  

Стратегічний облік і аналіз 

Судово-експертна діяльність 

бухгалтера  

Фінансовий аналіз  

Фінансовий менеджмент і контролінг  

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

 

051 (Т) "Бізнес-статистика і аналітика" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 



VI. Аудит бізнес-процесів  

Аудит в облікових системах 

Аудит за видами економічної 

діяльності  

Аудит спеціального призначення  

Курсова робота  

Методи і моделі прийняття рішень в 

аналізі і аудиті  

Облік і оподаткування в цифровій 

економіці  

Організація і методика податкового 

контролю  

ДВВ циклу 071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

 

ДВВ циклу професійної та практичної 071 "Облік і 

оподаткування" 

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування" 

 

071 "Облік і оподаткування"  

 

   Працівники кафедри успішно працюють над науково-дослідної темою: 

"Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук в умовах гармонізації 

до стандартів ЄС". За результатами кафедрального дослідження готується 

колективна монографія, яка має бути подана до друку до 1.12.2021 р. 

 При кафедрі успішно працює аспірантура, яка успішно акредитована у 

2020 р. за спеціальністю “Облік і оподаткування”. 25.01.2021 р. відбувся 

перший захист за новими правилами на здобуття ступеня доктора філософії  

Ірини Павлік на тему: “Організація обліково-аналітичних систем суб’єктів 

господарювання в аграрному секторі економіки України” під моїм 

керівництвом. На даний момент в аспірантурі перебуває три особи.    

 

Показники з навчальної, наукової та виховної роботи за попередні роки 

перебування на посаді завідувача. 

 

Перебуваючи на посаді виконувача обов’язки завідувача кафедри обліку і 

аудиту (січень 2004 – червень 2005 рр.), брав участь в організації двох 

міжнародних науково-практичних конференцій, а саме: “Грошовий обіг і 

банківська справа: минуле та сучасність” (2004) та “Обліково-аналітичні 

системи суб’єктів господарювання” (2005).  

У 2004 р., конференцію організовували разом із викладачами історичного 

і економічного факультетів та Науковим товариством імені Шевченка. За 

результатами міжнародної наукової конференції “Грошовий обіг і банківська 

справа: минуле та сучасність” опубліковано збірник матеріалів праць учасників 

із України, Польщі, Республіки Білорусь та Словаччини (більше 70 статей). В 

рамках конференції започатковано випуск науково-популярного журналу 

“Львівські нумізматичні записки”.  

У 2005 р. ініціював проведення міжнародної науково-практичної 

конференції “Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання”, в якій 

прийняли участь більше 260 осіб. За результатами конференції опубліковано 

два томи наукових статей і тези конференції.  

Упродовж 2004-2005 рр. особисто видав два навчальних посібники: 

“Судово-бухгалтерська експертиза” (2004) і “Основи обліку та судово-

бухгалтерської експертизи” (2005).  
ДОВІДКА ПРО ПРЕТЕНДЕНТА 

ШВЕЦЬ Володимир Євгенович (17.VII.1962, м. Львів) – економіст, кандидат 

економічних наук (Параметризація виробничої програми підприємства в умовах становлення 

товарного ринку, 1998), доцент (2001), в.о.завідувача кафедри обліку і аудиту (2004-2005),  

професор кафедри обліку і аудиту (2016). 



Навчався на економічному факультеті Львівського університету імені Івана Франка, 

який закінчив у 1989 році. Після завершення університету, з 1989 до 1991 р. завідувач 

технологічної лабораторії економічного факультету. З 1991 р. асистент кафедри 

бухгалтерського обліку, фінансів і статистики, пошукувач під керівництвом професора Є. В. 

Мниха. Після захисту дисертації – доцент кафедри обліку і аудиту. З 2000 року обраний 

членом Вченої ради економічного факультету. Від січня 2004 до червня 2005 р. виконував 

обов’язки завідувача кафедри обліку і аудиту. З травня 2016 – професор кафедри обліку і 

аудиту.  

Наукові інтереси: методологічні та історичні проблеми обліку, аналізу та контролю 

господарської діяльності в Україні; еволюція грошового обігу та банківництва; економічний 

аналіз і контроль ринку антикваріату; закономірності формування та розвитку обліково-

аналітичних систем суб’єктів господарювання; судово-бухгалтерська експертиза. 

Автор більше 250 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, уперше 

підготовленого “Каталогу українських грошей від 1917 р.” (Львів, 1997; Львів, 2000). 

Посібника і підручника Історія грошей і банківництва в Україні» (Львів, 2003; Київ, 2004; зі 

співавт.) Посібник “Судово-бухгалтерська експертиза” (Львів, 2005); Посібника і підручника 

“Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи” (Львів, 2005; Київ, 

2008, 2011); монографії “Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в 

Україні”  (Львів, 2010). Член редколегії та відповідальний від економічного факультету за 

підготовку історії Львівського університету: “Encyklopedia. Львівський національний 

університет імені Івана Франка” T. 1 (Львів, 2011; зі співавт. – 27 біограм). “Encyklopedia. 

Львівський національний університет імені Івана Франка” T. 2 (Львів, 2014; зі співавт. – 22 

біограми). Учасник проекту Національного банку України та колективної ювілейної 

монографії “Гроші України” (Київ, 2011; зі співав.). Співредактор монографії “Проблеми 

теорії та практики обліково-аналітичних наук” (Львів, 2017; зі співавт.) та ін.  

Перелік дисциплін: “Університетська освіта (Вступ до фаху)”; “Етика бухгалтера і 

аудитора”; “Історія бухгалтерського обліку”; “Державний фінансовий контроль”; „Основи 

бухгалтерського обліку і СБЕ”; “Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання 

(авторська)”; “Судово-бухгалтерська експертиза”. 

Щорічний учасник міжнародних наукових конференціях, у тому числі за кордоном: 

Августув, Бялисток, Варшава, Кельце, Люблін, Жешув (Польша), Мінск (Білорусія), Кошіце, 

Кремніц, Смольник (Словаччина), Софія (Болгарія). Ініціював і був організатором 

міжнародної науково-практичної конференції 25-26 березня 2005 року “Обліково-аналітичні 

системи суб’єктів господарської діяльності в Україні”.  Проходив стажування в 

Ягелонському університеті (2003); Інституті регіональних досліджень при НАН України 

(2004); Львівській комерційній академії (2014); Львівський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи (2019. Державна Вища Техніко-Економічна Школа ім. 

Броніслава Маркєвіча в Ярославі (Польща, 2019). Читав лекції на кафедрі фінансів і 

рахівництва у Вищій Школі Умінь (Польща, Кельце, 2005-2013 рр); авторський курс - 

"Manage your home budget and family investment" (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie, 2019). Неодноразово очолював державну екзаменаційну комісію у ЛНУ 

ім.І.Франка, Львівській комерційній академії, Академії управління при Президентові 

України, Національному університеті “Львівська політехніка”. 

       Член Спеціалізованої вченої ради Львівської комерційної академії на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит (2011-2016). Під керівництвом В. Є. Швеця захищено семеро 

кандидатів економічних наук (один доктор філософії). 

Приймав участь в підготовці енциклопедії Історія Львівського університету, член 

музейної ради з формування експозиції історії Львівського університету. Голова Ревізійної 

комісії профспілкового комітету працівників Університету (2012-2020 рр), від 2020 р. - 

Голова бюджетної комісії. 

 Член редакційної колегії науково-популярного часопису Львівські нумізматичні 

записки (від 2004). Член редакційної колегії наукового видання Вісник Львівського 

університету (серія економічна) з 2020 р. 



 Експерт “Програм транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна 2014-2020”.  

У 2020 р. затверджений експертом Міністерства освіти і науки України для 

проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО за науковим напрямом “Суспільні 

науки”. 

Нагороджений грамотою Союзу українських філателістів і нумізматів Північної 

Америки і Канади (2001); грамотою ректора Львівського національного університету ім. І. 

Франка (2012), грамотою Голови Львівської обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розвиток вітчизняної науки (2018). 

 

 

Роль і місце кафедри у навчально-виховній та науковій роботі факультету 

та Університету. 

 

Унікальність кафедри полягає у її формуванні як економіко-правової 

інституції, витоки якої пов’язані з юридичним факультетом Львівського 

університету. Фахове забезпечення, потреба в якому виникає у середині ХІХ ст. 

і успішно поширюється на практичну діяльність суб’єктів господарювання у 

зв’язку з розвитком кооперації, сприяє розвитку науки про бухгалтерський 

облік в стінах Львівського університету. Як економіко-правова система знань 

бухгалтерський облік спочатку розвивається на факультеті права і адміністрації 

Львівського університету. Історична тяглість розвитку обліково-аналітичних 

наук у стінах Львівського університету сприяє появі першого підручника з 

обліку українською мовою Теофіля Кормоша (1895), а дослідження Михайла 

Грушевського з економічної історії створюють передумови розвитку школи 

економічного аналізу у стінах Львівського університету. З утворенням 

економічного факультету (1966) комплексна кафедра, де викладають обліково-

аналітичні дисципліни стає системоутворюючим чинником виникнення нових 

кафедр. У зв’язку із економічними реформами 1980-х років, кафедра 

переходить в освітньому процесі на підготовку фахівців необхідних для 

ринкової економіки і стає однією із найбільш популярних осередків обліково-

аналітичної науки в Україні. 

  

МІСІЯ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ: 

Реалізація освітніх і наукових стандартів при підготовці фахівців з 

“Обліку і оподаткування”; 

Формування особистості – носія інтелектуального та інноваційного 

потенціалу; 

Виховання духовно збагаченої молоді з почуттям національно-

патріотичного обов’язку та пошани до історичних традицій і досвіду. 

 

ВІЗІЯ КАФЕДРИ: 

Тривалі академічні традиції сформовані на засадах інтеграції освіти, 

наукових досліджень та інновацій забезпечують утвердження принципів  

самоорганізації, університетської автономії, студентоцентризму мають: 

По-перше, гарантувати якість навчання та підготовку 

конкурентоспроможних фахівців з “Обліку і оподаткування”; 

По-друге, реалізовувати наукові дослідження світового рівня; 



По-третє, розвивати партнерство з провідними компаніями і ЗВО України 

та світу з метою безперервного професійного вдосконалення. 

 

ЦІЛІ КАФЕДРИ: 

Забезпечення високої якості освітнього процесу та досягнення найвищих 

стандартів у наукових дослідженнях та інноваціях; 

Поглиблення інтеграції кафедри у світовий, освітній та науковий простір; 

Створення новаторської освітньо-наукової, інформаційно-комунікаційної 

та соціальної інфраструктури; 

Посилення ролі студентського самоврядування, підтримка постійних 

зв’язків інституту кураторства зі студентами спеціальності “Облік і 

оподаткування”.  

 

Розділ 2. Основні цілі та плановані показники розвитку кафедри на 

наступні п’ять років. 

 

2.1. Оприлюднення інформації  

Кафедрою обліку і аудиту постійно ведеться робота з наповнення 

інформацією веб-сторінки кафедри (включаючи оприлюднення освітніх 

програм та їх компонент, навчальних курсів), персональних веб-сторінок 

викладачів, згідно з чинними вимогами законодавства. Контроль за вчасним 

оновленням інформації кафедри обліку і аудиту здійснює завідувач кафедри. 

Відповідає за наповнення сайту інформацією покладено на доцента Попівняк 

Ю.В.   

 

2.2. Кадровий склад 

Викладацький склад кафедри обліку і аудиту зорієнтований на 

організацію і проведення роботи, що базується на засадах: 

1) поглиблення знань та компетенції майбутніх фахівців через високий 

фаховий потенціал викладачів кафедри; 

2) постійний творчий пошук шляхів вдосконалення професійної та 

морально-етичної підготовки фахівців; 

3) взаємодія і співробітництво між викладачами і студентами; між кафедрою 

та іншими підрозділами університету; розвиток партнерського співробітництва 

з відповідними кафедрами інших ЗВО, науково-дослідними установами в 

Україні та зарубіжжі; 

4) розширення можливостей для участі у національних і міжнародних 

грантових програмах; співпраці з закордонними закладами освіти для 

отримання студентами подвійного диплому; розширення форм практичної 

підготовки студентів в рамках реалізації проектів дуальної освіти, розширення 

міжнародних зв’язків, укладання договорів про співпрацю з іноземними 

закладами вищої освіти; щодо публікацій у виданнях, які індексуються у 

науково-метричних базах Scopus та Web of Science; створення можливостей для 

диверсифікації освітніх програм на запити ринку праці. 

 



Основної мети кафедри можна досягти на основі: 

• просування європейських стандартів у галузі вищої освіти, зокрема щодо 

розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми закладами, схем 

мобільності та інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм;  

• збільшення інтелектуального потенціалу та розвитку науково-дослідної 

бази кафедри, підвищення професіоналізму науково-педагогічних працівників;  

• впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, 

освоєння прогресивних освітніх технологій; 

• охоплення нормативних та вибіркових дисциплін підготовки студентів 

онлайн-курсами;  

• формування кооперації із вітчизняними та зарубіжними партнерами.  

 

2.3. Навчально-методична робота кафедри обліку і аудиту передбачає:  

-  забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін викладачами 

кафедри. Особливу увагу варто звернути на використання у навчальному 

процесі мультимедійних засобів, інтерактивних дошок, силабусів, авторських 

методичних розробок; 

- підготовку навчальних планів, орієнтованих на сучасні запити освітнього 

процесу з врахуванням обраних студентами спеціалізацій у межах 

магістерських програм; 

-  започаткування та розвиток міждисциплінарної магістерської програми; 

- видання нових навчальних підручників та посібників, які відповідали б 

потребам нових освітніх програм і мали б затребуваність на вітчизняному та 

світовому ринку видавничої продукції;  

- пошук нових баз практик для студентів (у т.ч. за кордоном), укладання 

відповідних угод із зацікавленими сторонами; 

- створення умов для широкого вибору напрямків спеціалізації, дисциплін за 

вибором; 

- поглиблення роботи над запровадженням програм подвійного дипломів для 

студентів-магістрантів; 

- заохочувати студентів до захисту дипломних робіт іноземною мовою, до 

участі у фахових конкурсах та олімпіадах, літніх школах через здобуття 

грантів; 

- викладення на Web-сторінку кафедри електронних версій навчально-

методичних матеріалів, а також оновлення електронної бази бібліотеки, яка має 

бути у вільному доступі на сайті кафедри; 

- запровадження англомовного викладання окремих дисциплін для 

магістерських програм та розробити відповідне навчально-методичне 

забезпечення; 

- запрошення до викладання лекцій провідних фахівців-практиків обліково-

аналітичного профілю; 



-  підготувати матеріали до акредитації спеціальності “Облік і оподаткування” 

(бакалавр) у січні місяці 2023 року. 

  

2.4. Наукова робота кафедри обліку і аудиту передбачає:  

• проведення наукових конференцій із актуальних обліково-аналітичних  

проблем сьогодення,  круглих столів із запрошенням провідних фахівців із 

обліку, аналізу, контролю і оподаткування; 

• започаткування електронного видання, в якому б оперативно 

публікувалися наукові напрацювання та здобутки викладачів, аспірантів та 

студентів; 

• активне залучення викладачів кафедри, аспірантів і студентів до 

виконання спільних міжнародних проектів та написання грантів;  

• збільшення кількості закордонних публікацій членів кафедри, у т.ч. і у 

виданнях, які входять до науково-метричних баз (SCOPUS та WEB of 

SCIENCE). 

• розширення наукової тематики кафедри з акцентом на дослідження 

обліково-аналітичних проблем транскордонного співробітництва; 

• активізація науково-дослідної роботи, зокрема написання монографій та 

фахових статей. Особливо актуальною є підготовка викладачами й 

аспірантами монографічної літератури з тематики, над якою вони 

працюють;  

• мотивування студентів та магістрантів до участі у студентських 

олімпіадах, конкурсах наукових робіт, зокрема тих що проводяться під 

егідою МОН України; 

• залучення викладачів, студентів та аспірантів до спільної наукової роботи  

кафедри з метою подальшого розвитку наукової обліково-аналітичної 

школи Львівського національного університету імені Івана Франка. 

2.5. Міжнародна співпраця кафедри обліку і аудиту передбачає: 

Сприяти збільшенню стажувань викладачів кафедри за кордоном; 

Укладення не менше трьох договорів про співпрацю із закордонними 

партнерами; 

Сприяти збільшенню студентів – іноземців; 

Сприяти залученню іноземних професорів і практиків до освітнього 

процесу з підготовки фахівців з “Обліку і оподаткування”; 

Укласти угоду про співпрацю з Товариством китайсько-української 

дружби;  

Розширити практику залучення викладачів і представників закордонних 

установ до освітнього процесу й проведення публічних лекцій;  



Прийняти участь в інтеграції інформаційної системи управління освітнім 

процесом щодо обліково-аналітичного забезпечення роботи бухгалтерії 

Університету; 

Активізувати участь у міжнародних дослідницьких проектах, зокрема в 

межах транскордонного співробітництва в рамках міжнародної програми 

«Польща–Білорусь–Україна: 2021-2027». 

Налагодити горизонтальні зв’язки й організувати співробітництво 

кафедри обліку і аудиту з аналогічними структурами відомих університетів 

Європи і США - лідерів з підготовки фахівців з обліку, аудиту і оподаткування; 

Запровадити практику міжнародних координаційних досліджень для 

студентів і викладачів з обліково-аналітичних проблем надзвичайних ситуацій 

та шляхів подолання їх наслідків; 

Запрошення іноземних професорів та фахівців для викладання та 

проведення майстер-класів; 

Пошук грантової підтримки на наукові дослідження та розробку нових 

навчальних дисциплін: 

Поширення видавничої продукції кафедри у світовому просторі, зокрема 

через платформу Amazon. 

2.6. Виховна робота  

Забезпечити належну роботу порадників академічних груп. Програма 

розвитку кафедри обліку і аудиту спрямована також на реалізацію завдань 

виховного характеру: 

1) виховання у студентів національної свідомості, патріотичного ставлення 

до своєї держави та її інтересів, розвитку професійного інтелекту, широкого 

кругозору та ерудиції, позитивних моральних якостей та культури, 

дисциплінованості й організованості; 

2) створення умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування; 

3) забезпечення і захист прав та інтересів студентів щодо організації 

навчального процесу; 

4) забезпечення виконання студентами своїх обов`язків; 

5) сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

6) сприяння створенню відповідних умов для проживання в гуртожитку та 

відпочинку студентів; 

7) сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об`єднань, клубів за 

інтересами; 

8) організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних 

закладів і молодіжними організаціями; 

9) організація просвітницьких та волонтерських заходів. 

  

2.7. Професійно-орієнтаційна робота  

Профорієнтаційна робота кафедри обліку і аудиту спрямована на 

забезпечення набору студентів, що передбачає систематичне проведення 

профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл, а також серед студентів випускних 

курсів бакалаврату щодо необхідності продовження навчання для здобуття 

ступеня освіти «Магістр». Завданням організації роботи з професійної 

орієнтації є формування умов для свідомого, мотивованого вибору професії 



майбутніми абітурієнтами, що передбачає спілкування зі школярами із 

залученням активістів студентського самоврядування, студентів усіх курсів та 

викладачів, співпрацю з працедавцями та випускниками, участь кафедри у 

ефективних рекламних заходах. 

Основні напрями роботи: 

1) постійне оновлення презентаційних матеріалів і відповідної сторінки 

сайту кафедри та в соціальних мережах, цільові виїзди в навчальні заклади, 

залучення школярів до наукових і виховних заходів кафедри; 

2) інформування майбутніх абітурієнтів про можливості новітніх форм 

інтеграції студентів до світового освітнього процесу, зокрема організаційне 

забезпечення процесу підготовки студентів кафедри з отриманням подвійних 

дипломів – українського та європейського;  

3) сприяння працевлаштуванню випускників шляхом якісного підбору та 

розширення баз практики, тісна співпраця з представниками міського та 

обласного центрів зайнятості; 

4) створення на сайті кафедри сторінки для інформації щодо 

працевлаштування випускників; 

5) розміщення рекламної інформації в друкованих джерелах (брошурах і 

буклетах) та у засобах масової інформації; 

6) участь кафедри у рекламних заходах, днях відкритих дверей, 

презентаціях, спеціалізованих виставках і ярмарках, пам`ятних датах 

університету, зустрічах випускників, днях кар’єри тощо; 

7) розміщення на стендах (дошках) інформації про запропоновані освітні 

програми, ліцензії, терміни навчання, співробітництво з іноземними 

навчальними закладами тощо; 

8) організація заходів з вивчення історії обліково-аналітичних наук у 

Львівському університеті та найкращого практичного досвіду випускників 

кафедри; 

9)  розширення співпрацю із роботодавцями. 

ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ  

НА 2021 - 2026 РОКИ 

 Цілі  Конкретні заходи, 

кількість, індикатори 

досягнення  

Залучені 

співробітники 

Термін 

виконання 

1.Кадровий склад 

1. Підготовка кадрів і 

підвищення 

кваліфікації членів 

кафедри 

1.1.Прийом в 

аспірантуру  

Випускники 

кафедри обліку і 

аудиту 

2021-2026 

1.2. Захист дисертацій на 

здобуття доктора 

Симанич Н. 2021 



філософії Дідик А. 

Кріп М. 

2023 

2024  

1.3.Підготовка і захист 

докторської дисертації 

Швець В.Є. 

Бандура З.Л. 

Вейкрута Л. С. 

Шевчук В. Р. 

Цікало Є. І. 

Плиса З. П. 

Дутчак І. Б. 

Кріль Я. Я. 

Москаль Н. В. 

2022 

2023 

2023 

2023 

2024 

2024 

2024 

2025 

2025 

1.4.Підготовка магістрів 

двох спеціалізацій 

Випускники 

кафедри 

2022-2026 

1.5.Підвищення 

кваліфікації членів 

кафедри у провідних 

університетах України і 

Європи 

Доценти і 

професори кафедри 

2022-2026 

1.6.Здобуття вчених 

звань  

Головчак Г.В. 

Хоча Н.А. 

Раделицький Ю. О. 

Струк Н. С. 

Демків Х. С. 

2021 

2022 

2022 

2022 

2022  

1.7.Розвиток академічної 

мобільності та 

міжнародної співпраці 

викладачів і студентів  

Усі працівники 

кафедри  

2021-2026 

2. Освітня діяльність  

2. Удосконалення 

навчального плану 

підготовки фахівців з 

Обліку і 

оподаткування 

2.1. Переглянути 

доцільність викладання 

обліково-аналітичних 

дисциплін за вибором 

студентів 

Усі працівники  

кафедри  

2021-2026 

 Акредитація освітніх 2.2. Підготовка до Усі працівники  2021-2023 



програм акредитації бакалаврату кафедри 

 Забезпечення 

викладання дисциплін 

іноземними мовами 

2.3. Викладання 

навчальних дисциплін 

англійською мовою 

Вейкрута Л. С. 

Шевчук В. Р.  

Дутчак І. Б. 

Кріль Я.Я. 

Попівняк Ю.В. 

2022-2026 

 Формування власного 

інформаційного 

освітнього середовища 

у межах єдиного 

інформаційного 

освітнього середовища 

Університету 

2.4.Використання 

сучасних комп’ютерних 

технологій у межах 

навчального процесу 

(перехід до 100% 

забезпечення 

мультимедійним 

супроводом) 

Усі працівники  

кафедри  

До 2022 року 

2.5.Розробка навчально-

методичного 

забезпечення 

дистанційної форми 

навчання електронними 

ресурсами 

Усі працівники  

кафедри  

До 2022 року 

2.6.Створення 

електронної бібліотеки 

посібників з 

нормативних дисциплін 

для бакалаврів і 

магістрів спеціальності 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Усі працівники  

кафедри  

До 2023 року 

2.7.Підтримка та 

функціонування сайту 

кафедри з повним 

навчально-методичним 

забезпеченням 

навчальних дисциплін 

Попівняк Ю.В. Упродовж 

2021-26 

5 Розробка та реалізація 

освітніх програм, 

гнучких до вимог 

ринку, залучення до 

навчального процесу 

2.8. Розвиток 

співробітництва кафедри 

обліку і аудиту з 

потенційними 

роботодавцями та їх 

залучення до створення 

Викладачі кафедри Упродовж 

2021-2026 



роботодавців освітніх програм 

2.9. Проведення 

тренінгів, майстер-класів 

із залученням провідних 

фахівців-практиків з 

моніторингу та оцінки 

освітніх програм 

Викладачі кафедри 

 

Упродовж 

2021-2026 

2.10. Відкриття 

міждисциплінарної 

магістерської програми 

підготовки магістрів 

спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування» 

Викладачі кафедри Упродовж 

2022-2026 

3. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці  

3 Розвиток наукового 

потенціалу кафедри 

3.1. Подальше   

виконання наукової теми  

в межах робочого часу 

викладачів та аспірантів 

Викладачі кафедри 2021-2026 

3.2.Проведення 

Міжнародна науково-

практичної конференції 

"Сучасна торгівля і 

благодійна діяльність в 

умовах глобалізаційно-

інформаційних викликів"  

Викладачі кафедри, 

аспіранти та 

магістранти  

2021 

3.3.Організація та 

проведення міжнародної 

конференції з 

присвяченої 125 річниці 

першого підручника з 

бухгалтерського обліку  

українською мовою 

Викладачі кафедри 2025 

3.4. Організація та 

проведення міжнародної 

конференції присвяченої 

60-й річниці кафедри і 

першого виданого 

підручника 

Бухгалтерський облік 

(Карбовник М., Балицька 

П., Козак І.)   

 2026 



3.5.Організація та 

підготовка видання 

фахового наукового 

журналу із залученням  

іноземних партнерів 

Викладачі кафедри 2022-26 

3.6. Підтримка 

актуальності наукових 

профілів науково-

педагогічних працівників 

кафедри у 

наукометричних базах 

даних Scopus, Google 

Scholar, Web of Science, 

ORCID. 

Викладачі кафедри 2021-26 

3.7. Публікація 

кафедральних 

монографії: з науково-

дослідної теми, тем 

дисертацій, іноземною 

мовою  

Викладачі кафедри 2022-2026 

4. Соціально-виховна робота 

4 Популяризація знань з 

обліково-аналітичних 

наук 

4.1. Проведення 

тематичних зустрічей зі 

студентами 

Викладачі кафедри 2021-2026 

4.2. Робота порадників 

академічних груп із 

студентами 

Викладачі кафедри 2021-2026 

4.3. Семінари з 

дотримання академічної 

доброчесності 

Викладачі кафедри 2021-2026 

4.4. Участь у роботі 

оргкомітетів і журі 

турнірів, олімпіад, 

оглядів-конкурсів 

наукових робіт  

Викладачі кафедри 

 

2021-2026 

  Розвиток наукового 

потенціалу студентів 

4.5. Організація роботи 

студентського наукового 

гуртка 

Завідувач кафедри 

та Головчак Г.В. 

студенти кафедри 

2021-2026 

4.6. Участь студентів у 

турнірах, олімпіадах, 

Завідувач кафедри 

та Головчак Г.В. 

2021-2026 



конкурсах наукових 

робіт 

5. Промоція кафедри 

5  

5.1.Публікація 

довідникового матеріалу 

про кафедру   

 

Швець В.Є. 2021-2026 

  

5.2. Наповнення 

актуальною інформацією 

веб-сторінки кафедри 

Попівняк Ю.В. 2021-2026 

  

5.3.Робота з учнями 

середніх шкіл, коледжів, 

ліцеїв  

Викладачі кафедри  2021-2026 

Претендент на посаду завідувача кафедри обліку і аудиту                        В. Є. Швець 

 

Завідувач кафедри 

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я,  по батькові              _____________________ 

           підпис 

 

Погоджено 

Перший проректор 

 

__________________ А. Ф. Гукалюк 

               (підпис)  

 

"____"______________2021 року 

 Погоджено 

В. о. декана економічного факультету 

 

__________________ Р. В. Михайлишин 

               (підпис)  

 

"____"______________2021 року 

 

 

 


