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Вітання 

                Щороку Львівський націо-

нальний аграрний університет 

університет гостинно відкриває свої 

двері для тих, чиє студентське 

життя було тісно з  ним 

пов’язане.  В останню суботу травня 

наш навчальний заклад запрошує 

своїх випускників згадати найкращі 

роки, відчути подих юності, знов 

зустріти рідні обличчя 

однокурсників і викладачів та хоча 

б на якийсь час зануритися у 

атмосферу незабутніх і сповнених 

вражень студентських років та 

разом відсвяткувати цю подію у 

стінах рідної альма-матер. 

 

 

 

ГОСТИННО ПРОСИМО ДО АЛЬМА-МАТЕР! 

 

Щорік університету часопис ви читали,  

Сторінку за сторінкою гортали.  

Текли роки, а в них – віки,  

Десятиріччя протікали... 

З твоїх пенатів до села.  

Як птиці з рідного гнізда,  

Порозліталися до матінки-землі  

Усі випускники твої.  

Щоб у коморі й настолі  

Був хліб пахучий від землі,  

Щоб і до хліба в нас було.  

Щоб піднялося в нас село, змужніло,  

Щоб Україна багатіла. 

 

 

ЯРОСЛАВ ЯНИШИН,  

декан економічного факультету  ЛНАУ 
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Вітання 

День зустрічі випускників- 

одночасно дуже радісне і  сумне 

свято. Радісне від того, що, 

дивлячись на осіб, які стали 

рідними за багато років навчання, 

душею повертаєшся у молоді 

роки. А сумне - тому, що час 

летить невблаганно швидко, і з 

кожною наступною зустріччю це 

відчувається сильніше. У будь-

якому навчальному закладі 

зазвичай існують свої традиції 

свята. І ЛНАУ – не виняток. Вже 

за тижні і навіть місяці 

починається активна підготовка 

до зустрічей, гуртують соціальні 

мережі, організуються пошуки друзів-одногрупників. Здається, що 

сама юність десь у куточках серця завмирає від передчуття зустрічі 

з минулим. А той заряд веселощів, оптимізму та енергії, який 

дарують такі зустрічі, дає сили, змушує прагнути до нових висот і 

надовго залишається в пам’яті яскравим приємним враженням.  

Уже зараз чекаємо на ваші пропозиції щодо організації та 

проведення Дня випускника ЛНАУ за спеціальністю «Облік і 

оподаткування». Надсилайте фотографії зі студентських років, 

телефонуйте: (032) 22-42-930, пишіть на ел. адресу:  

lnau-oblik@ukr.net 

Своїми спогадами, здобутками та досягненнями випускники  

діляться на таких зустрічах. Власне це й надихнуло до створення 

даного видання, яке стане своєрідним епіграфом до  книги, яка 

дописуватиметься щорічно випускниками ювілейних років 

обліково-економічної  спеціальності ЛНАУ. 

 

 

ЛЮДМИЛА ПЕТРИШИН,  

завідувач кафедри обліку та оподаткування  ЛНАУ
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Переваги професії 

ЯКЩО ОБЛІК У ПОРЯДКУ,  

ТО КРАЇНА У ДОСТАТКУ! 

 

Мрія кожної млодої людини – бути успішною та заможною. 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» -  це фах для 

динамічних амбіційних людей, яким цікаво все нове та сучасне! 

Фахівці з оподаткування вміють досліджувати 

закономірності розвитку й управління податковими процесами, 

бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і 

нормативних актів України,  управляти фінансовим станом 

підприємства, розуміти сутність податкових ризиків, вміти 

здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік, 

розробляти напрямки оптимізації і мінімізації податкового 

потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, 

займатися вивченням та аналізом стандартних та нетипових 

податкових схем, консультувати у сфері оподаткування  та 

викладати у освітніх закладах різного рівня акредитації тощо. 

 

 
Перевагами                                                                                 

спеціальності «Облік і оподаткування» є: 

 

 високий попит на фахівців на ринку праці; 

 можливість роботи у престижних українських та іноземних 

компаніях, а також в органах державної влади; 

 можливість роботи за суміжними спеціальностями; 

фінанси, банківська справа, страхування, фінансовий 

менеджмент; 

 високий рівень оплати праці; 

 переважно нормований робочий день; 

 вміння раціонально господарювати і приймати ефективні 

управлінські рішення. 

Стратегічне мислення, уміння аналізувати інформацію, 

здатність до прогнозування, тверде відстоювання своєї позиції, 

формування лідерських та організаторських якостей є 

пріоритетними  для здобувачів і випускників облікового фаху. 
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Бухгалтерський облік як практична діяльність 

КЛЮЧОВІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ЯК ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 Перші зразки бухгалтерських документів належать до періоду 

Стародавнього Єгипту. У 3400-2980 рр. до н.е. писарі на звитках 

папірусу вели облік майна. 

 Стародавні греки користувалися при веденні обліку дощечками, 

обробленими гіпсом. У Римській імперії посада бухгалтера була 

також дуже почесною, тому її прагнули надати людям 

заможним. 

 «Батьком бухгалтерії» є Лука Пачолі.  Один з розділів книги 

«Сума арифметики і геометрії, вчення про пропорції, відносини»  

містила «Трактат про рахунки і записи». Це був практичний 

посібник з вивчення бухгалтерії, яка базується на принципі подвійного 

запису та використанні журналів-ордерів і регістрів 

бухгалтерського обліку.  

 Вперше термін «бухгалтер» як посадове звання, що 

привласнюється особі, яка веде рахункові книги, з’явився у 

державному  рахівництві. Слово «бухгалтер» – буквально «той, 

що тримає книгу» – виникло в Німеччині в 1498 р., коли 

імператор римської імперії Максиміліан І призначив 

Христофора Штекера, діловода Інсбрукської рахункової палати, 

на цю посаду.  

 Першим офіційно призначеним у 1324 р.  контролером обліку 

(аудитором) був Джон де Пайкеслей.  

 З  XIV століття облікові книги стали фігурувати в судах як 

докази. У багатьох країнах було введено публічно-правовий 

контроль облікових книг. В Англії існував спеціальний інститут 

аудиторів.  

 Перше в історії Товариство бухгалтерів було створено у Венеції у 

1581р.  

 У ХVІІ-ХVІІІ століттях промислова революція в Англії дала новий 

поштовх розвитку обліку, тоді метод подвійного запису почали 

застосувати в промисловому обліку. 

 Жак Сафарі (1622-1690рр) вперше сформулював одне  із основних 

понять обліку: поділ рахунків і регістрів, в яких вони ведуться, на 
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                                              Бухгалтерський облік як практична діяльність 

синтетичні і аналітичні, тобто створив двоступеневу систему 

реєстрації даних. 

 В 1880р. за  згодою королеви Вікторії було створено інститут 

присяжних бухгалтерів Англії і Шотландії. З цього моменту професія 

бухгалтера отримала визнання на державному рівні.  

 Із поширенням християнства на Україні при монастирях створювалися 

школи, видавалися книги, розвивалася наука, зокрема математика — 

основа обліку. Облік у монастирях був організований за принципом 

камеральної форми, вівся несистематично, у записах переважала 

проста бухгалтерія, подвійний запис майже не застосовувався; в 

окремих касових журналах реєструвались прибуткові та видаткові 

операції. 

 У Запорізькій Січі облік доходів і видатків у спеціальних книгах вів 

скарбник січового скарбу (шафар). Окремо велася книга обліку касових 

операцій та матеріальних цінностей. В ужинних та обмолотних книгах 

відображали збір урожаю, у «столовій книзі» – списання продуктів. 

Наприкінці року складали звіт, який подавався кошовому отаману та 

Козацькій Раді.   

 Вагомий внесок у розвиток бухгалтерського обліку на українських 

землях належить товариству «Просвіта», яке, зокрема,  пропагувало 

впровадження української мови у діловодство та застосування 

різних видів документів. У першій половині XIX століття в Україні 

впроваджено єдиний план рахунків і форми обліку, проведено 

класифікацію господарських засобів, визначено принципи їх оцінки та 

номенклатуру (перелік) витрат обігу та виробництва. 

 В  1944р. французький вчений Жан Батист Дюмарше запропонував 

міжнародний герб бухгалтерів, який у 1946 р. на Міжнародному 

конгресі бухгалтерів було затверджено як інтернаціональну емблему 

облікових працівників. На гербі зображено три предмети: сонце, 

ваги і крива Бернуллі, а також девіз: «SCIENCE-CONSCIENCE-

INDEPENDANCE» (Наука-довіра-незалежність).
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        Бухгалтерський облік як наука 

ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО                  

ОБЛІКУ ЯК НАУКИ 

 

 Перші наукові праці про організований господарський облік 

з’явилися в Італії в ХІV ст. У 1391 р. італійський історик Т.Зербі 

писав про існування подвійного обліку, при якому сума за 

кожною господарською операцією записується двічі.  

 У 1485 р. купець Б. Котрульї випустив працю з бухгалтерії «Про 

торгівлю та досконалого купця», де було включено розділ про 

подвійну бухгалтерію.  

 Автором подвійної бухгалтерії багато століть вважався італійський 

монах-математик Лука Пачолі. 10 листопада 1494 р. у Венеції було 

випущено у світ першу і головну працю Луки Пачолі «Сума 

арифметики і геометрії, вчення про пропорції, відносини» (Summa di 

arithmetica, geometrica, proportione et proportionalita).  

 Новий період обліку відповідав вимогам господарської 

діяльності того часу в сенсі відображення виробничих і 

суспільних відносин, тобто мав мати доказову силу. Суть 

доказової сили полягала в доведенні того, що щось не лише є в 

господарстві, а є на правах власності. Так з’явилася система 

реєстрації господарських фактів за ознакою не лише наявності, а 

й власності, тобто за принципом двоїстості (подвійності, 

балансового методу). 

 Вперше ціль обліку як науки була сформульована баварським 

«майстром бухгалтерії» Вольфгангом Швайкером в середині 

ХVІ ст. як: визначення і вирахування прибутку. 

 У 1750 р. Дж. Додсон описав техніку бухгалтерського і 

натурально-вартісного обліку виробництва, Р. Гамільтону у 

1788 р. обґрунтував необхідність визначення результатів за 

кожним циклом виробництва. Основними досягненнями 

англійської школи є розробка ідей амортизації, форм обліку, 

теорії рахунків та запровадження інституту незалежних 

присяжних аудиторів. У 1773 р. в Единбурзі (Великобританія) 

з’явилися перші професійні бухгалтери. 

 Відомий німецький вчений І. Ф. Шер розробив «балансову 

теорію». Під впливом дедуктивного методу І. Ф. Шера 

бухгалтерія 20-х рр. XX століття поступово трансформувалась у 

балансовий облік. 
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           Бухгалтерський облік як наука 

 У Франції 1896 р. розроблена десяткова система класифікації 

рахунків. У 1903 р. Е. Леоте запропонував План рахунків, що в 

1909 р. був запроваджений у бухгалтерську практику. 

 З 1870 р. і до початку ХХ ст. наукова робота в галузі 

рахівництва стала ще більш інтенсивною, з’явилось багато 

змістовних праць його теорії і практики.  

 Батьком науки про про бухгалтерський облік рахують італійця 

Франческо Віллу. У своїх працях він наголошував, що його 

попередники говорили про бухгалтерський облік тільки як про 

мистецтво ведення рахунків і книг, а для того щоб бухгалтерія 

піднялася до рівня науки, вона повинна володіти своїми 

принципами і категоріями, предметом і методом.  

 Французькі вчені висунули доктрину трьох функцій обліку:  

1) рахівничої, пов’язаної з розробкою спеціальної логіки, 

класифікацією об’єктів рахунків тощо;  

2) соціальної, що порівнює інтереси різних суб’єктів суспільних 

відносин;  

3) економічної, що дозволяє за допомогою облікової інформації 

здійснити управління господарськими процесами.  

 Одним із значних досягнень американської наукової  

бухгалтерської школи є розробка нових методів обліку 

виробничих запасів. 

 В системі НААН фундаментальні дослідження проблем 

обліку і звітності проводяться з часу заснування ННЦ «Інститут 

аграрної економіки»(1956р.), на  який у радянський період була 

покладена Всесоюзна координація науково-методичної роботи з 

питань обліку в сільському господарстві. В сучасній Україні 

науковцями НААН з 1992 року зорганізовано та забезпечується 

науковий супровід роботи методичної ради з обліку і фінансів як 

дорадчого органу при Мінагрополітики, котрий виконує і функції 

координації науково-освітньої роботи з питань бухгалтерського 

обліку в аграрній галузі. Головним спрямуванням наукових 

досліджень сучасного етапу є: адаптування міжнародних 

стандартів фінансової звітності; наукове забезпечення 

запровадження галузевої економічної статистики; організація 

бухгалтерського обліку в малих формуваннях господарювання; 

методичне забезпечення витрат і визначення собівартості с/г 
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продукції в ринкових умовах; наукове забезпечення законодавчо- 

нормативних процесів з питань обліку,фінансів та аудиту.  

Для посилення пропаганди та впровадження наукових 

розробок зоорганізовано випуск науково-виробничого журналу 

«Облік і фінанси», який включено  до Переліку фахових видань 

України.На сьогодні цей журнал індексується у пяти міжнародних 

каталогах і наукометричних базах.  

 У сферу наукової координації НААН введено Інститут 

обліку і фінансів, який створено галузевим професійним 

обєднанням бухгалтерів. У прикладному аспекті наукові розробки 

Інститутів використовуються у навчальному процесі аграрних 

вищих навчальних закладів, в т.ч ЛНАУ. 

В бухгалтерському сегменті напрацьовано оригінальну 

інноваційну модель розвитку економічної науки,що включає 

фундаментальну, професійну та інноваційну складову. 

Кафедра обліку та оподаткування ЛНАУ активно співпрацює 

в науковому плані із Інститутом аграрної економіки НААН та ТДВ 

«Інститут обліку і фінансів». Організовуються спільні наукові 

проекти,запроваджуються у практику інноваційні продукти у 

вигляді навчальних методик, розширюється апробація результатів 

нової –інституціональної парадигми і теорії бухгалтерського 

обліку, які зоорієнтовані на вирішення проблем консервативності 

професії та її розвитку в умовах глобалізації в національних 

інтересах, науковці кафедри беруть участь у програмах підвищеня 

кваліфікації бухгалтерів CAPA (сертифікований професійний 

бухгалтер АПВ) та CAPS(сертифікований бухгалтер бюджетних 

установ).Вони визнані регіональною групою МФБ, затверджені 

Міністерством науки і освіти України та погоджені з 

Міністерством агрополітики та продовольства України.За цими 

Програмами сертифіковані більше тисячі осіб. 
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ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 

 

Кафедра обліку та оподаткування стояла у витоків 

формування економічного факультету Львівського національного 

аграрного університету і 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. Рашковський Іван Феоктистович. Це була освічена 

особа із великим практичним досвідом роботи. Засновниками 

кафедри були: к.е.н., доц. Дзядик М.М., к.е.н., доц. Прийма М.М., 

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

Ю.Й., асистент Михальчук Н.Й., асистент Кожан О.І., старший 

лаборант Ступак Л. С. 

 

   Завідувачі кафедри за період 1971-2018 рр. 
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У різний час кафедру очолювали к.е.н., доц. Герівська Юлія 

Йосипівна. к.е.н., доц. Тофан Микола Іванович, к.е.н., доц. 

Должанський  Микола Іванович, к.е.н., доц. Прийма Мирон 

Миронович, доцент Кухарський Михайло Іванович, д.е.н., проф. 

Гарасим Петро Миколайович, д.е.н., проф., заслужений економіст 

України Костирко Ігор Григорович. З 2015 року кафедру очолює 

к.е.н., доц. Петришин Людмила Петрівна,  яка презентувала себе як 

компетентний та ініціативний керівник і зуміла сформувати на 

кафедрі колектив однодумців. 

За роки існування стала провідним на заході України 

центром підготовки фахівців з обліку та аудиту, досягла значних 

успіхів у науково-дослідних роботах. У її здобутку налічується: 

понад 500 наукових праць, з них близько 370 опублікованих 

статей, 15 підручників, книг та наукових посібників. 

 

Працевлаштування випускників 

 

Сферою працевлаштування випускників кафедри є приватні 

підприємства та організації різних галузей економіки України – 

бюджетні установи та організації, банки, фінансові та страхові 

компанії, органи державної влади та місцевого самоврядування 

тощо. 

 

 

 

 

 

 
 

Щорічно десятки роботодавців звертаються на кафедру з 

метою пошуку молодих талановитих фахівців та запрошують їх на 
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навчальні практики, стажування чи постійну роботу. Найвідоміші з 

них – Державна фіскальна служба України, КБ Приват Банк, ПАТ 

Кредо Банк, ПП «Західний Буг», компанія «Нестле Україна», ТОВ 

«КРОНО-УКРАЇНА» (swiss krono group), Головне управління 

Держпраці у Львівській області, ТОВ «ЕРА-аудит», ТОВ «Дари 

Львівщини-Винниківський ринок», Державна казначейська служба 

України тощо. Таким чином, кафедра надає допомогу випускникам 

у пошуку місць практичного навчання та першого місця роботи. 

 

 
 

Кафедра співпрацює з Федерацією аудиторів, бухгалтерів та 

фінансистів України, з редакціями газети «Все про бухгалтерський 

облік» та  журналу «Баланс Агро»  і  влаштовує зустрічі із 

успішними представниками бухгалтерської професії. 
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Облік і оподаткування – в ЛНАУ найкраще навчання! 

 

Навчальний процес повністю забезпечений програмами, 

методичними розробками, підручниками та посібниками з 

бухгалтерського обліку та аудиту. За останні роки кафедрою 

видано близько 10 підручників і навчальних посібників. На кафедрі 

викладається понад 30 дисциплін з бухгалтерського обліку, аудиту, 

контролю та оподаткування.  

 

  
 

На кафедрі діє науковий студентський гурток «Облік - мова 

бізнесу». Навчання за ОС «Магістр» здійснюється відповідно до 

освітніх програм: 

 Облік і аудит 

 Облік та оподаткування 

Для викладання окремих навчальних курсів кафедра залучає 

провідних спеціалістів - практиків. Поєднання 

висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими 

практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні 

підготовки, фаховому формуванні спеціалістів, але й на їх 

особистих якостях, на їхньому світогляді, рівні розуміння життєвих 

ситуацій та вихованості. 
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У рамках міжнародної співпраці університету, кращі 

студенти направляються на навчання до провідних університетів та 

на стажування на підприємства Польщі, Чехії та Німеччини. 

 

 
 

Магістр за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» може 

продовжити навчання в аспірантурі 

вищого навчального закладу, також 

є можливість навчання за 

подвійним дипломом у Польщі.  
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Чому саме «Облік і оподаткування»? 

 

Висока якість підготовки майбутніх фахівців у сфері 

бухгалтерського обліку, аудиту та контролю  зумовлена цілою 

низкою чинників: 

 Навчальний процес забезпечує висококваліфікований 

науково-педагогічний персонал.  

 Кафедра має достатню матеріально-технічну базу.  

 На кафедрі функціонує комп’ютерний клас, ведеться 

факультатив «Інформаційні технології в бухгалтерському 

обліку».  

 Проводиться робота по організації навчання за додатковою 

програмою «1С: Підприємство 8.2», яка передбачає  

поглиблене вивчення сучасних технологій ведення 

бухгалтерського обліку. 

 

 
 

Про високу якість навчання на кафедрі свідчить те, що наші 

студенти традиційно займають призові місця на Всеукраїнських 

олімпіадах з бухгалтерського обліку, конкурсах наукових і 

дипломних робіт, наукових конференціях. Науковим досягненням 

студентів, аспірантів, сприяє проведення щорічної наукової 
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конференції, матеріали якої на кафедрі  щороку висвітлюються у 

збірнику.  

Кафедра гордиться своїми випускниками і щороку в рамках 

проведення Дня кафедри організовує зустрічі з ними. 
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ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК - 50 років по закінченні 

обліково-економічної  спеціальності у ЛНАУ 
 

Йоганн Фрідріх Шер, швейцарський вчений, засновник 

балансоведення, вдало висловився про цю науку: «Бухгалтерський 

облік — непогрішний суддя минулого, необхідний керівник 

сучасного і надійний консультант майбутнього кожного 

підприємства». Надзвичайно вдало, хоч було це на початку ХІХ 

століття, проте актуально зараз і завжди.  

Історія розвитку спеціальності вже має певну динаміку, у 

тому числі й у сільському господарстві, де бухгалтерський облік 

надзвичайно складний, проте є певні надбання. А починалася моя 

участь у системі в стінах Львівського сільськогосподарського 

інституту в 50-х роках минулого століття, де готувалася своєрідна 

спеціальність на економічному факультеті — вчений агроном-

економіст. У 1958 р. декан, молодий 28-річний доцент 

В.Г.Галанець оголосив про створення на ІІ курсі з 3-х груп окрему, 

як її називали, бухгалтерську, непрестижну та бюрократичну.  

Набралося нас 25 студентів в основному дівчата, але й 7 

хлопців, у тому числі й я, хоч і був селюк та хлібороб із діда-

прадіда. Кваліфіковані викладачі – практики, без звань і ступенів: 

Г.П.Обушний, В.М.Дзядик, М.І.Карбовник, І.М.Шуль — зуміли 

зацікавити, навіть заохотити нас, і в 1962р. відбувся перший випуск 

цього профілю спеціальності, але не науки: не було журналів, 

статей, монографій, захистів дисертацій; було ремесло з вищою 

освітою.  

Існувала у вищій школі відпрацьована волюнтарна процедура 

розподілу роботи, був молодий і амбіційний ректор М.Т.Гончар і 

треба було забезпечити 20 молодих випускників у Казахстані, у 

Цілинний край, серед яких рекомендовано 4-5 бухгалтерів. Для 

останніх були робочі місця головних, квартири, достатня (150-

200 крб.) зарплата, але не було аналогів з освітнім рівнем. Ми у 

різних областях (їх було 5) боролися, доучувалися, підтримували 

зв’язок і виживали. 

До речі, була тут і дуже гарна практика. Я був старшим 

економістом-фінансистом управління сільського господарства, 

пізніше — головним бухгалтером. «Родзинку» раціональності та 

гонору бухгалтерської роботи пізнав, склавши перший у житті 
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річний баланс, чернетку якого тримаю по сьогодні. Але 

різкоконтинентальний клімат (від –35 до +35) нам не вельми 

підходив, і ми помалу поверталися додому, в Україну. Я через 

5 років влаштувався заступником головного бухгалтера 

Львівського обласного управління сільського господарства, 

спрацював досвід та амбітність. 

Зі студентських років манила викладацька і наукова робота, 

коли мене зворохобило, що селюка-українця вчив сільського 

господарства російськомовний житель міста. Тому в 1968 р. із 

вагомим практичним багажем вступив у аспірантуру ЛСГІ, але не 

за фахом — на економіку сільського господарства. Тоді була 

спеціальність для студентів бухгалтерський облік та аналіз 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, але 

захисту дисертацій не було, не було й аспірантури.  

Потім старший викладач, доцент у 1994 р., уже за незалежної 

України, отримав атестат професора за підготовку аспірантів, 

написання посібників та підручника. Бухгалтерському обліку не 

зраджував, хоч і читав дисципліну — Економічний аналіз. У 90-ті 

роки дуже активно займався аудиторською діяльністю за 

довіреностями 2-х фірм (київської і львівської). У 2008р. через 40 

років перейшов на роботу в Європейський університет, де працюю 

й по сьогоднішній день. 

Щодо роздумів та майбуття, хочеться, щоб крім щоденної та 

рутинної праці, подекуди напруженої та складної бухгалтерської 

роботи, розвивалася наука. Багато досягнуто: є офіційні журнали, 

наукові збірники, ради із захисту дисертацій зі спеціальності 

08.00.09 «Бухгалтерський облік,аналіз та аудит». Створені потужні 

системи комп’ютерного забезпечення інформаційних потоків, є 

величезна армія професіоналів.  

Але є і профанація, бо де тільки не штампують спеціалістів   

із   бухгалтерського   обліку.  Якщо    ВНЗ       є  

політехнічним (багато технічним!), то навіщо ж 

бухгалтерський облік, аудит, фінанси і т.д. Готуєте обліковців для 

м’ясокомбінатів (серед яких немає аж таких крупних), то може 

краще зосередитися на зооінженерії, ветеринарії, біотехнології. Чи 

як? 
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Проблеми існують і будуть існувати завжди, бо тоді ж не 

буде суперечностей і розвитку, прогресу і руху до кращого чи 

вищого. Не буде зупинок і в системі обліку, бо «…потрібен 

поступальний розвій кожного підприємства в конкурентному 

середовищі. А воно безжальне, всеохоплююче; не маєш аналітично 

опрацьованої інформації — у найгіршому випадку станеш 

банкрутом. Й.Ф.Шер. 

Хоча в Україні на питання «звідки мільярди?» існує 

універсальна відмазка: «Так я ж до… займався бізнесом!».  

Шановні читачі й колеги! Відчуйте й зрозумійте 

занепокоєність, впевненість та специфічний гумор. Бо ж ніколи так 

не буває, щоб якось не було. 

 

 

 

Професор Яцків М. І. 

Випускник ЛСГІ 1962-го року, 

                                   бухгалтер-економіст 
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Наші випускники 

ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК - 40 років по закінченні 

обліково-економічної  спеціальності у ЛНАУ 
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Наші випускники 
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Наші випускники 

ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК - 25 років по закінченні 

обліково-економічної  спеціальності у ЛНАУ 

 
Незабутні зустрічі однокурсників 

 

Студентські роки – то незабутній і особливий період в житті 

кожної людини. Вони залишають позитивний настрій і найкращі 

спогади, коли проблеми вирішуються з певним студентським 

поривом та безтурботністю. Для того, щоб емоційні спогади 

студентського життя відновити, ти збираєшся і організовуєш 

зустріч однокурсників. Справа не завжди вирішується просто, але 

вона того варта.  

Зустріч через 25 років – це значний відрізок життя, 

незабутніх спогадів про студентські роки, про навчання та пригоди 

в гуртожитку, про практику у сільськогосподарських 

підприємствах і на базі відпочинку «Маяк», про походи в гори…  

Університет допоміг отримати не лише знання та професію, а 

й багато друзів та знайомих, відносини з якими перевірялись 

життєвими ситуаціями.  

Гуртожиток на період навчання ставав рідною домівкою, де 

дуже часто приготовлена їжа ділилась порівну, а конспекти лекцій і 

підручники були спільними. Студентські роки навчили нас бути 

дружніми, допомагати і підтримувати один одного. В час 

студентства все найкраще поєднується, тому і згадуєш його потім з 

такою теплотою. 

Нам є чим звітувати нашій Альма-матер, всі ми стали 

професіоналами своєї справи: серед нас керівники підприємств і 

установ, підприємці, головні бухгалтери, банкіри, викладачі вишів. 

Ось такі ми – випускники економічного факультету Львівського 

сільськогосподарського інституту 1992 року випуску! 

 

 

Ганна Сиротюк, к.е.н.,                                                      

доцент кафедри обліку та оподаткування ЛНАУ 
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Наші випускники 
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Наші випускники 

ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК - 20 років по закінченні 

обліково-економічної спеціальності у ЛНАУ 

 
Незабутні роки…І це справді так. У мене вони асоціюються 

із молодістю, безтурботністю, юначим максималізмом. Будучи 

студентом, на багато речей дивишся якось простіше, так би мовити, 

відповідно до свого віку, а проблеми вирішуєш з певним 

молодечим поривом. У житті кожної людини студентські роки 

залишають позитивний настрій і найкращі спогади. 

Мої студентські роки на зламі тисячоліть та політичних епох 

були матеріально важкими, але емоційно насиченими. Нові 

знайомства, враження, шалений ритм письма на лекціях, великі 

обсяги інформації, улюблені розписані парти, згуртований 

відпочинок, студентські обіди у буфетах, смішні життєві історії,  

прогуляні пари, студентські квитки, часте недосипання, сесії, а 

потім вона ... довгоочікувана і перша стипендія … – все це спогади, 

які пронесуться не один раз у думках людини, яка відчула на собі 

справжнє буденно-святкове студентське життя. Своєрідного 

забарвлення студентському періоду надає особливе відчуття уже 

дорослого життя.  

Дівчатам-обліковцям, зазвичай, важко давались технічні 

дисципліни, які викладали на механічному факультеті. Тому 

курсові роботи та іспити із «Сільськогосподарських машин» та 

«Механізації тваринницьких ферм» – це вершина майстерності 

кожної з нас. Попри те, дуже теплі і приємні спогади залишилися 

про наших викладачів – наставників не лише професійного 

зростання, а й життєвого світогляду. 

Не знаю чому, але для мене найбільше запам'яталися 

загальноуніверситетські заходи в актовій залі: концерт вокальної 

формації «Пікардійська терція», зустрічі із фотохудожником 

Василем Пилип’юком, народним артистом України Святославом 

Максимчуком.  

Усе це можна вважати яскравими спогадами студентських 

років, усвідомленням того, що ми здобули те важливе, що надалі 

визначило наш життєвий шлях 

Людмила Гнатишин - випускниця економічного 

факультету 1997р  к.е.н., доцент кафедри обліку та 

оподаткування ЛНАУ  
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Наші випускники 

У нас економістів-випускників ЛНАУ є гарна традиція – 

кожних п’ять років після закінчення вузу зустрічатися із своїми 

однокурсниками. На цю довгоочікувану подію в альма-матер 

злітаються студентські друзі з різних куточків України та 

близького зарубіжжя.    

Минуло вже 20 років з моменту, коли на рідній кафедрі 

обліку я отримала диплом, а разом із ним путівку в доросле 

самостійне життя. Професійна організація навчального процесу, 

постійна підтримка викладачів, дозволили отримати знання та 

практичні навички, які стали запорукою мого особистого та 

професійного зростання у викладацькій професії. 

В Львівському НАУ сьогодні навчається моя донька, 

продовжує династію обліковців. 

Бажаю успіхів усім молодим спеціалістам, а викладачам – сил 

і натхнення у їх важкій, але такій необхідній праці! 

 

  

Жидовська (Курильців) Н.М. – студентка                               

економічного факультету 1997 р. випуску,                                                             

к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування ЛНАУ 

 

 

 

Мов декілька днів промайнуло 20 років з того часу, коли ми 

отримали дипломи та покинули стіни рідного аграрного 

університету. 

І почалось доросле самостійне життя. І в кожного випускника 

воно склалося по своєму. Хтось пішов працювати за спеціальністю, 

а хтось себе  реалізував в іншій сфері. Але кожен з нас в ході 

навчання отримав висококваліфіковані знання та навички, якими 

ділилися з нами викладачі, знавці своєї справи. 

Хочу подякувати всьому викладацькому складу, який 

долучився до надання нам якісної освіти. Успіхів Вам у подальшій 

нелегкій роботі.. 

 

Кремпа (Довгань) Л.С., студентка 

економічного факультету 1997р. випуску 
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Наші випускники 
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Наші випускники 

ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК - 15 років по закінченні 

обліково-економічної  спеціальності у ЛНАУ 
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Наші випускники 
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Наші випускники 

 ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК - 10 років по закінченні 

обліково-економічної  спеціальності у ЛНАУ 
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Наші випускники 
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Наші випускники 

ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК - 5 років по закінченні обліково-

економічної  спеціальності у ЛНАУ 

 
 

 
 
 



 

36 

Наші випускники 

 



 

37 

Наші випускники 
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Наші випускники 
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Наші випускники 
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Наші випускники 
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Наші випускники 
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Якщо облік у порядку, то країна у достатку 

Саме бухгалтерія є основним інструментом аналізу та 

контролю бізнесу. Це іскра, що пробудила прагнення до фінансовї 

грамотності, до створення розумного, сильного та безпечного 

суспільства. Можна з упевненністю сказати, що бухгалтери творять 

історію, вони завжди за цифрами бачили і бачать майбутнє. І воно 

наповненне незліченними можливостями. Бухгалтери дивляться на 

речі об’єктивно і можуть дати правдиву картину інвесторам. Чому 

люди на всій планеті довіряють бухгалтерам?  Тому що їхня місія 

була, є і буде – захищати інтереси цих людей! Адже, щодня 

бухгалтери створюють основу економічного благополуччя й 

розвитку країни. Вибираючи горду професію бухгалтера, кожний 

може змінити світ на краще! Тож – дійте! 

Колектив кафедри обліку та оподаткування ЛНАУ запрошує 

до спільної і взаємовигідної праці тих, для кого професія 

бухгалтера може стати перепусткою в успішне життя. 

 

 

 

Ми гарантуємо Вам якісне і цікаве навчання, стажування 

у бізнесі та можливість закордонних практик! 
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            Якщо облік у порядку, то країна у достатку 

 

ОС «БАКАЛАВР» 
ВСТУП НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

                              ЗНО З ПРЕДМЕТІВ: 

 УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА; 

 МАТЕМАТИКА  (ПРОФІЛЬНИЙ); 

 ГЕОГРАФІЯ або  ІНОЗЕМНА МОВА. 

                              ТЕРМІН НАВЧАННЯ- 4 РОКИ 

 

ВСТУП НА БАЗІ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» 

  ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ. 

                               ТЕРМІН НАВЧАННЯ -2 РОКИ 

 

ОС «МАГІСТР» 

                           ВСТУПНІ ІСПИТИ: 

 ІСПИТ КОМПЛЕКСУ ПРОФЕСІЙНО- 

ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 

 ІНОЗЕМНА МОВА 

 

*При вступі на основі ОС «Бакалавр», здобутого за іншим 

напрямом, складається додатковий іспит з базових 

економічних дисциплін. Термін навчання - 1,5 роки. 

 

Ліцензійний обсяг включає місця за державним 

замовленням та за кошти юридичних та фізичних осіб. 

 

УСІХ СТУДЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ГУРТОЖИТКОМ. 

Умови вступу та перелік документів 

на сайті www.lnau.lviv.ua 

Ми відповімо на усі ваші запитання 

за адресою lnau-oblik @ukr.net 

та телефоном 0677214233  або (032) 22 42 930 

Інформація для абітурієнтів за спеціальністю 

071 «ОБЛІК і  ОПОДАТКУВАННЯ» 
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    Творимо історію обліково-економічної спеціальності разом … 
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