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Історія кафедри 

 

Кафедра обліку та оподаткування стояла біля витоків формування 

економічного факультету Львівського національного аграрного університету та 

є провідною у підготовці висококваліфікованих фахівців спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». Як окремий структурний підрозділ кафедра створена 

у січні 1971 року поділом кафедри бухгалтерського обліку і статистики. З 1994 

року – кафедра бухгалтерського обліку і фінансів, з 1999 року – обліку і аудиту, 

а з 2016 року – обліку та оподаткування. 

Фундатором, організатором і першим завідувачем кафедри був к.е.н., доц. 

Іван Феоктистович Рашковський. Це була освічена особа із великим 

практичним досвідом роботи. Засновниками кафедри були: к.е.н., доц. М.М. 

Дзядик, к.е.н., доц. М.М. Прийма, ст. викл. І.М. Шуль, ст. викл. Г.П. Обушний, 

к.е.н., доц. Ю.Й. Герівська, асистент Н.Й. Михальчук, асистент О.І. Кожан, 

старший лаборант Л.С. Ступак. 

Підготовку фахівців з обліку в університеті розпочато у 60-х роках ХХ ст. 

Сучасна концепція враховує шістдесятирічний досвід надання освітніх послуг 

та ґрунтується на компетентнісному підході з акцентом на поглиблення знань 

та умінь для забезпечення здатностей комплексно розв’язувати виробничі та 

комерційні проблеми бізнесу.  

Розвиток кафедри обліку та оподаткування відбувається відповідно до 

Стратегії розвитку Львівського національного аграрного університету на 2020-

2025 роки, яка відповідає сучасним і майбутнім сподіванням тих, хто прагне 

здобути вищу освіту. Відтак, політика розвитку кафедри обліку і оподаткування 

спрямована на визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності, 

його інтелектуального розвитку. Метою концепції є нарощування науково-

педагогічного потенціалу кафедри, адаптація програмних результатів навчання  

до вимог соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграція у складі 

університету у європейський та світовий освітній і науковий простір, 

забезпечення соціального захисту науково-педагогічних працівників кафедри та 

здобувачів вищої освіти, розвиток ділових партнерських відносин та навчально-

наукової співпраці із спорідненими кафедрами інших вищих навчальних 

закладів.  

 

1) пріоритетні та стратегічні напрями розвитку кафедри, її завдання 

та цілі на ринку освітніх послуг 

 

Місія кафедри 

 

Кафедра обліку та оподаткування своє призначення вбачає у формуванні 

нової генерації облікових працівників компетентних у: методології та практиці 

облікового процесу на підприємствах аграрного сектору економіки, інших 

підприємствах виробничої сфери, державного сектору та сфери послуг; виборі 

системи оподаткування, адмініструванні податків та податковому плануванні; 

методиці формування фінансової та податкової звітності; плануванні, 

проведенні та узагальненні результатів аудиту; організації облікового процесу; 

специфіці облікового забезпечення та оподаткування експортно-імпортних 



операцій тощо. Місія кафедри обліку та оподаткування сфокусована на 

підготовку фахівців, здатних швидко адаптуватись у бізнес-середовищі, 

застосовувати інноваційний спосіб мислення та прогресивні компетентності в 

галузі обліку і оподаткування для успішної діяльності суб’єктів агробізнесу, 

підприємств сфери виробництва і послуг, організацій державного сектору та 

створення власного бізнесу. Забезпечуючи всезростаючі вимоги ринку праці до 

рівня підготовки спеціалістів, наукова творчість студентів на кафедрі обліку та 

оподаткування вже стала звичним засобом розвитку майбутніх фахівців та 

елементом їх професійної підготовки. Поряд із прикладною орієнтацією, 

освітній процес на кафедрі обліку та оподаткування передбачає реалізацію 

особистісного потенціалу здобувача вищої освіти шляхом використання у 

навчальному процесі інтерактивних методів надання освітніх послуг, 

застосування професійно-ситуаційного моделювання з орієнтацією на 

специфіку системи обліку в аграрному секторі. Освітній процес ґрунтується на 

принципах міжнародної мобільності із розумінням специфіки світової 

економіки і досконалим знанням міжнародних стандартів обліку і аудиту. 

Відтак, випускники є підготовленими до активної творчої професійної і 

соціальної діяльності, яка сприятиме суспільному прогресу загалом і розвитку 

бухгалтерської професії зокрема (в тому числі здатні працювати в міжнародних 

компаніях); прагнуть самостійно здобувати нові знання, 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.  

 

Основна мета кафедри 

 

Задоволення зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства у 

підготовці фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями 

і практичними навичками з обліку, оподаткування  і аудиту, здатні розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з обліку та оподаткування 

у процесі навчання та професійній діяльності, обізнані з міжнародними 

стандартами фінансової звітності та аудиту, набули практичних навичок з 

використання методик обліково-аналітичних та контрольних дисциплін (в тому 

числі з використанням сучасних інформаційних технологій) та організації 

облікового і контрольного процесу. 

 

Окреслена мета може бути досягнута на основі: 

 впровадження в освітній процес 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 професорсько-викладацького 

складу; 

 впровадження інноваційних методів організації освітнього процесу, 

освоєння прогресивних освітніх технологій; 

 формування кооперації із стратегічними партнерами та зміцнення  

партнерських зв’язків із роботодавцями з метою підвищення рівня 

працевлаштування випускників спеціальності «Облік і оподаткування» шляхом 

удосконалення механізму проходження студентами виробничої практики; 

 посилення інтеграційних зв’язків з наукою та виробництвом,  

впровадження наукових розробок у навчальний процес кафедри;  

 розвиток матеріальної бази шляхом модернізації інформаційного та 

технічного забезпечення; 

 проведення профорієнтаційної та рекламної роботи для формування 

контингенту студентів та зв’язків з виробництвом. 

 

Пріоритетні напрями розвитку кафедри: 

 покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри з 

метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

(підвищення кваліфікації, закордонні стажування, участь у міжнародних 

програмах і проектах тощо); 

 досягнення конкурентної переваги на ринку освітніх послуг через 

підвищення якості підготовки фахівців відповідно до вимог ринку праці, а саме: 

впровадження в освітній процес новітніх інноваційних технологій та методик в 

галузі обліку, оподаткування та аудиту; розширення можливостей сертифікації 

за міжнародними програмами. 

 

Стратегічні напрями розвитку кафедри 

 підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу шляхом 

участі у тренінгах, сертифікаційних програмах з міжнародних стандартів 

фінансової звітності та аудиту, а також прикладних інформаційних технологій 

обліку, аналізу та оподаткування; 

 акредитація освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» першого 

(бакалаврського) рівня підготовки; 

 підвищення ефективності роботи викладачів кафедри над навчальними 

посібниками та монографіями з ціллю забезпечення самостійної роботи 

студентів за фаховими дисциплінами; 

 розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних 

параметрів підготовки фахівців відповідно до вимог ринку праці. 

 

 

2) навчально-методична робота, впровадження нових освітніх 

технологій та участь кафедри в міжнародних освітніх проектах 

Навчально-методична робота буде спрямована на підготовку фахівців у 

галузі обліку і оподаткування у межах Болонського процесу на основі новітніх 

інноваційних педагогічних та інформаційних технологій.  



Основні напрями роботи: 

 формування з числа науково-педагогічних працівників групи підтримки 

бухгалтерського обліку, оподаткування та контролю, завданням якого є 

надання різних видів обліково-аналітичних послуг та консультацій 

практикуючим бухгалтерам; 

 розширення завдань студентських наукових гуртків з метою 

поглибленого вивчення новітніх технологій з ведення обліку, аналізу і аудиту; 

 створення електронної приймальні кафедри задля офіційного 

листування зі студентами та практикуючими фахівцями; 

 вдосконалення навчальних програм дисциплін, програм навчальних і 

виробничих практик, навчально-методичних комплексів; розробка текстів 

лекцій, навчально-методичних посібників (зокрема, підготовка навчальних 

посібників з навчальних дисциплін фахової підготовки «Облік в управлінні 

підприємствами», «Управлінський облік», «Судово-бухгалтерська експертиза»), 

методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів тощо; 

 використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальних 

дисциплін, зокрема дотримання 100 % мультимедійного супроводу всіх курсів 

освітніх програм, які викладаються кафедрою; 

 використання сертифікованих програмних продуктів для викладання 

облікових навчальних дисциплін для студентів економічного факультету всіх 

напрямків підготовки, зокрема: «Мастер бухгалтерія», «Хеппібух», «1С 

Управлінський облік 8», «1С Облік ЗЕД 8», «Аудит експерт 4». 

 розробка заходів з реалізації навчання студентів за дистанційною 

формою; 

 більш активне і результативне залучення студентів до участі в конкурсах 

студентських наукових та дипломних робіт, олімпіадах за спеціальністю та 

предметних олімпіадах;  

 систематичне анкетування студентів з метою з’ясування зауважень і 

пропозицій щодо оптимізації навчального процесу на кафедрі, оцінки якості 

отриманих знань, практичних навичок, взаємин з викладачами та отримання 

пропозицій щодо покращення навчального процесу на кафедрі; 

 активізувати роботу з метою удосконалення структурно-логічної моделі 

навчального процесу за спеціальністю «Облік і оподаткування», посилення 

зв’язків між навчальними дисциплінами та співпраці з іншими кафедрами. 

 

3) наукова робота та міжнародне наукове співробітництво 

Основні напрями роботи: 

 продовження традиції проведення щорічної Міжнародної науково-

практичної конференції; 

 подальше відкриття та виконання науково-дослідних тем на замовлення 

виробництва; 

   наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ВНЗ і 

науково-дослідними установами з метою обміну досвідом наукової роботи, 

вивчення новітніх методик досліджень, обміну навчальними матеріалами тощо; 

  підготовка та видання колективної монографії «Обліково-аналітичне 

забезпечення інноваційного розвитку АПК»; 



   робота з організації міжнародної співпраці, зокрема для вирішення 

питання стажування викладачів та проходження виробничої практики студентів 

у споріднених ВНЗ близького і далекого зарубіжжя, сумісної роботи з пошуку 

грантів та їх виконання;   

  проведення заходів науково-практичного характеру із залученням 

представників виробництва, науковців з інших ВНЗ та наукових установ, у т.ч. 

в onlinе-режимі; 

 активізація та мотивація підготовки докторських дисертацій; своєчасне 

отримання вчених звань. 

 

4) профорієнтаційна робота, співпраця з працедавцями та 

працевлаштування випускників, реклама кафедри на ринку освітніх 

послуг 

Профорієнтаційна робота кафедри «Обліку та оподаткування», що має на 

меті свідомий, мотивований вибір професії майбутніми абітурієнтами, 

передбачає спілкування з школярами, залучення активістів студентського 

самоврядування, успішних студентів усіх курсів університету та молодих 

викладачів, співпрацю з працедавцями та випускниками, а також участь 

кафедри у ефективних рекламних заходах. 

Основні напрями роботи: 

 активізація профорієнтаційної роботи через постійне оновлення 

презентаційних матеріалів та сторінки кафедри на офіційному сайті 

університету та в соціальних мережах; цільові виїзди в навчальні заклади, в т.ч. 

коледжі; залучення майбутніх студентів до наукових та виховних заходів 

кафедри;  

 впровадження новітніх форм інтеграції студентів та викладачів до 

світового освітнього процесу, зокрема організаційне забезпечення процесу 

підготовки студентів кафедри з отриманням двох дипломів – українського та 

європейського; 

 сприяння працевлаштуванню випускників шляхом якісного підбору та 

розширення баз виробничої практики, тісної співпраці з представниками 

міського та обласного фондів зайнятості; 

 створення на сторінці кафедри обліку і оподаткування розділу для 

інформації щодо працевлаштування випускників в розрізі таких пунктів: зразок 

резюме, техніка спілкування з роботодавцем, провідні підприємства регіону, де 

працевлаштовані випускники кафедри минулих років, анкети-резюме 

випускників для роботодавців, найкращі випускники кафедри; 

 створення Асоціації випускників кафедри обліку і оподаткування з 

метою сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і 

виробничих проектів розвитку кафедри, збереження та примноження її 

авторитету, традицій; 

 обов’язкова участь кафедри у таких рекламних заходах: дні відкритих 

дверей,  презентації, спеціалізовані виставки і ярмарки, ювілеї чи пам'ятні дати 

університету і його співробітників, зустрічі випускників, конференції і 

симпозіуми, дні кар’єри тощо; 



 використання стаціонарних зовнішніх носіїв (інформаційні дошки) для 

розміщення інформації про запропоновані освітні програми, наявність ліцензії, 

терміни навчання, співробітництво з іноземними навчальними закладами тощо.  

  

5) удосконалення та покращення матеріально-технічної бази 

освітнього процесу 

Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього 

процесу має здійснюватися в напрямку активізації використання інноваційних 

елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, що 

надаються кафедрою та забезпечення конкурентоспроможності випускників 

спеціальності «Облік і оподаткування». 

Основні напрями роботи: 

 оновлення спеціалізованої аудиторії для студентів спеціальності «Облік 

і оподаткування» з метою проведення роботи наукових гуртків, круглих столів і 

захисту результатів науково-пошукової роботи студентів;   

 забезпечення підключення всіх комп’ютерів кафедри до глобальних 

інформаційних ресурсів, що забезпечить доступ науковців, викладачів, 

студентів до новітньої інформації, до можливостей глобального освітнього 

простору; 

 забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи 

ефективнішими комп’ютерними програмами вітчизняного виробництва; 

 підвищення рівня забезпечення учасників освітнього процесу  

комп’ютерами у співвідношенні 1 учасник – 1 комп’ютер (або нетбук); 

  залучення потенційних роботодавців та випускників кафедри до 

оснащення матеріально-технічної бази  кафедри для покращення освітнього 

процесу; 

 розробка та реалізація проектів щодо залучення додаткових 

фінансових надходжень шляхом укладання договорів з підприємствами, 

організаціями, фірмами та компаніями щодо надання спонсорської та 

благодійної фінансової допомоги від юридичних і фізичних осіб; 

 створення репозитарію для забезпечення доступу учасників освітнього 

процесу до наукових видань, дисертацій, навчально-методичних матеріалів 

тощо; 

 регулярне поповнення бібліотечного фонду кафедри 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. 

 

 

 

 


