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1. Загальні положення 

 

Кафедра обліку, контролю, аналізу та оподаткування (далі Кафедра) – 

структурний підрозділ навчально-наукового Інституту економіки та фінансів 

Львівського торговельно-економічного університету, який здійснює підготовку 

фахівців зі спеціальності “Облік і оподаткування”. Основними цінностями 

кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування є збереження традицій, 

якісна і професійна підготовка конкурентоздатних фахівців у сфері обліку і 

оподаткування для роботи в Україні і за кордоном. 

Кафедра обліку, контролю, аналізу та оподаткування бачить своє 

призначення у підготовці висококваліфікованих фахівців на принципах 

міжнародної мобільності з достатнім розумінням особливостей функціонування 

світової економіки і досконалим знанням міжнародних стандартів обліку та 

аудиту, які готові до активної творчої професійної і соціальної діяльності, яка б 

сприяла суспільному прогресу взагалі й розвитку бухгалтерської професії 

зокрема (у тому числі здатність працювати в міжнародних компаніях); прагнуть 

самостійно здобувати нові знання, контролювати і критично аналізувати 

зроблене; вміють оцінювати історичні і сучасні процеси, проблеми в житті 

країни, тенденції світового розвитку; мають високі моральні якості (у 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. 

Метою діяльності кафедри є: задоволення зростаючого попиту сучасного 

глобалізованого суспільства на підготовку фахівців високої кваліфікації згідно 

з галузевими стандартами вищої освіти, які мають фундаментальні знання з 

обліку, аналізу, контролю, аудиту і оподаткування, володіють міжнародними 

стандартами фінансової звітності та аудиту і набули практичних навичок із 

використання методик обліково-аналітичних та контрольних дисциплін, 

орієнтованих на застосування сучасних інформаційних технологій; підвищення 

рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з 

національною доктриною розвитку освіти; інтеграція у складі Університету у 

європейський і світовий освітній й науковий простір; зміцнення та активізація 

плідної співпраці кафедри з іншими закладами вищої освіти, професійними та 

практичними організаціями, іншими зацікавленими сторонами 

(стейкхолдерами). 

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальності 071 

“Облік і оподаткування”: 

- за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за трьома освітньо-

професійними програмами “Облік і оподаткування”, “Управлінський облік і 

податковий консалтинг” та “Обліково-правове забезпечення управління 

бізнесом”; 

- за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою “Облік і оподаткування”.  

Освітньо-професійні програма “Облік і оподаткування” за першим та 

другим рівнями вищої освіти пройшла успішну акредитацію у 2018 р. Навчання 
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студентів за ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” 

розпочато з вересня 2020 р.  

Навчальний процес на кафедрі проводиться за освітньо-професійними 

програмами, що відповідають стандартам вищої освіти за спеціальністю 071 

“Облік і оподаткування”, новітнім методикам сучасної освіти та на основі 

розробленого викладачами кафедри сучасного навчально-методичного 

забезпечення. 

Професорсько-викладацький колектив кафедри постійно працює над 

питаннями вдосконалення навчально-виховного процесу. Цьому сприяє 

підвищення кваліфікації викладачів кафедри через аспірантуру, шляхом роботи 

над кандидатськими і докторськими дисертаціями, участі в семінарах, 

вебінарах, круглих столах з підвищення кваліфікації фахівців, стажування в 

провідних закладах вищої освіти України та за кордоном. 

Колектив кафедри включає досвідчених і кваліфікованих науково-

педагогічних працівників. Всі викладачі кафедри мають наукові ступені та вчені 

звання. Сьогодні на кафедрі працюють 3 доктори економічних наук, професори, 

3 кандидати економічних наук, професори, 6 кандидатів економічних наук, 

доцентів та 1 старший викладач. 

Основними завданнями кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування є: 

- покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу, що 

відповідає необхідним кваліфікаційним вимогам, з метою забезпечення умов 

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти; 

- посилення конкуренції на ринку освітніх послуг шляхом підвищення 

якості підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці, а саме: 

запровадження новітніх інноваційних технологій та методик в галузі обліку, 

контролю, аналізу і оподаткування; розширення можливостей сертифікації за 

міжнародними програмами. 

- подальше вдосконалення навчального процесу з використанням 

дистанційних форм навчання, застосування мультимедійного обладнання при 

проведенні навчальних занять, використання активних методів навчання та 

дуальної освіти; 

- вироблення у студентів професійних знань та умінь приймати рішення на 

основі економічної інформації, що дозволяє поєднати теоретичну й практичну 

складові навчальних дисциплін; 

- постійне підвищення викладачами рівня свого професіоналізму та 

педагогічної майстерності шляхом безперервного процесу підвищення 

кваліфікації, у тому числі внутрішніх та закордонних стажувань; 

- підвищення результативності роботи аспірантури кафедри та збільшення 

показника кількості захищених дисертаційних робіт (захист дисертацій на 

здобуття наукових ступенів доктора економічних наук та доктора філософії 

(кандидата економічних наук) за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”); 

- розширення форм й методів профорієнтаційної роботи на базі співпраці з 

роботодавцями та зовнішніми стейкхолдерами; 
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- активізація роботи студентського наукового гуртка спеціальності та 

збільшення кількості публікацій студентів у фахових виданням та за 

матеріалами участі у науково-практичних конференціях; 

- активізація виховної роботи зі здобувачами вищої освіти; 

- соціальний захист викладачів кафедри. 

Основними пріоритетами діяльності кафедри обліку, контролю, аналізу 

та оподаткування на період до 2025 р. є: 

- успішне проходження акредитаційної експертизи ОПП “Облік і 

оподаткування” та “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” та 

“Діджитал облік та бізнес-аналітика” спеціальності “Облік і оподаткування” за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти; 

- успішне проходження акредитаційної експертизи ОПП “Облік і 

оподаткування” спеціальності “Облік і оподаткування” за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти; 

- удосконалення навчально-методичного забезпечення обов’язкових та 

вибіркових дисциплін, викладання яких забезпечується викладачами кафедри, 

за освітньо-професійними програмами “Облік і оподаткування”, 

“Управлінський облік і податковий консалтинг” та “Обліково-правове 

забезпечення управління бізнесом” за першим та другим рівнями вищої освіти; 

- забезпечення високої якості підготовки здобувачів вищої освіти за 

іншими освітньо-професійними програмами в Університеті; 

- удосконалення розроблених та формування нових дистанційних курсів за 

дисциплінами кафедри; 

- удосконалення сучасних інтерактивних та дистанційних методів 

навчання студентів, формування пакетів прикладних програм за навчальними 

дисциплінами кафедри; 

- впровадження зарубіжного досвіду організації дистанційного навчання 

студентів; 

- підвищення якості освітньої послуги за рахунок посилення практичної 

підготовки студентів шляхом залучення фахівців-практиків до читання лекцій 

та проведення практичних занять; 

- розвиток дуального навчання за рахунок ширшого проведення 

практичних занять на підприємствах та в організаціях за профілем підготовки 

фахівців; 

- підвищення ефективності роботи викладачів кафедри над навчальними 

посібниками та монографіями з метою забезпечення аудиторної і самостійної 

роботи студентів за фаховими дисциплінами; 

- подальший розвиток наукової діяльності кафедри за рахунок виконання 

госпдоговірних науково-дослідних робіт на замовлення суб'єктів 

господарювання із залученням до них аспірантів та студентів; 

- збільшення кількості публікацій наукових статей викладачів та 

здобувачів вищої освіти у авторитетних наукових виданнях, що індексуються у 

міжнародних наукометричних базах; 

- ширше використання результатів виконання кафедральних науково-

дослідних тем та наукових досліджень викладачів кафедри у навчальному 

процесі; 
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- максимальне наближення тематики кваліфікаційних робіт до напрямів 

діяльності роботодавців та зовнішніх стейкхолдерів, впровадження результатів 

наукових досліджень студентів в діяльність баз практики; 

- організація роботи студентського наукового гуртка спеціальності на 

практичних матеріалах діяльності підприємств та організацій з врахуванням 

сучасних вимог до обліково-аналітичного і контрольного забезпечення 

управління бізнесом; 

- організація участі викладачів кафедри у науково-методичних семінарах з 

питань організації навчального процесу для підвищення рівня педагогічної 

майстерності; 

 - налагодження співпраці та партнерських відносин з кафедрами інших 

закладів вищої освіти, роботодавцями та іншими стейкхолдерами для 

удосконалення навчального процесу, забезпечення стажування викладачів та 

покращення практичної підготовки здобувачів вищої освіти; 

- удосконалення форм профорієнтаційної роботи та більш активне 

пропагування серед абітурієнтів переваг навчання в Університеті для 

забезпечення збільшення контингенту студентів, що навчаються за 

спеціальністю “Облік і оподаткування”. 

Основні напрями розвитку кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування на 2021-2025 рр. подані у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Заходи реалізації Програми діяльності кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування  

на 2021-2025 роки 

№ з/п Зміст заходу Термін виконання 
Форма подання 

виконаного заходу 

Відповідальні за 

виконання 

1. Формування контингенту студентів спеціальності 

1.1. Розробляти план профорієнтаційних 

заходів, в межах якого передбачити: 

- проведення активної рекламної кампанії 

освітньо-професійних програм зі 

спеціальності “Облік і оподаткування” в 

засобах масової інформації, соціальних 

мережах, Інтернет ресурсах; 

- удосконалення технології й 

партнерських відносин із замовниками 

фахівців і споживачами освітніх послуг; 

- удосконалення механізму професійної 

орієнтації учнівської молоді з метою 

залучення її до здобуття освіти за 

спеціальністю шляхом залучення до 

відкритих лекційних і практичних занять, 

що проводяться викладачами кафедри 

Щорічно 
План профорієнтаційних 

заходів 

Завідувач кафедри, 

гаранти освітньо-

професійних програм 

1.2. Здійснювати моніторинг ринку праці та 

ліцензування провадження освітньої 

діяльності за новими освітньо-

професійними програмами за 

спеціальністю “Облік і оподаткування” 

Щорічно 
План профорієнтаційних 

заходів 

Завідувач кафедри, 

гаранти освітньо-

професійних програм 

1.3. Поширювати інформацію про діяльність 

кафедри та досягнення студентів 

спеціальності на офіційній сторінці 

кафедри і в соціальних мережах 

Регулярно 
Звіт про виконану 

роботу 

Завідувач кафедри, 

відповідальний викладач 
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1.4. Залучати студентів та випускників 

коледжів до участі в роботі студентських 

наукових конференцій, що 

організовуються кафедрою 

Щорічно 
План профорієнтаційних 

заходів 

Завідувач кафедри, 

гаранти освітньо-

професійних програм 

1.5. Приймати участь в організації та 

проведенні “Днів відкритих дверей” в 

Університеті 

Щорічно 
План профорієнтаційних 

заходів 

Завідувач кафедри, 

викладачі  

1.6. Проводити профорієнтаційні бесіди з 

учнями шкіл та випускниками коледжів 
Щорічно 

План профорієнтаційних 

заходів 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

1.7. Здійснювати розробку та оновлення 

профорієнтаційних матеріалів про 

освітньо-професійні програми кафедри і 

профільну спеціальність 

Регулярно 
План профорієнтаційних 

заходів 

Завідувач кафедри, 

гаранти освітньо-

професійних програм 

1.8. Вивчати і запроваджувати позитивний 

досвід інших закладів вищої освіти з 

проведення профорієнтаційної роботи 

Регулярно 
План профорієнтаційних 

заходів 

Завідувач кафедри, 

гаранти освітньо-

професійних програм 

2. Удосконалення стилю роботи та організаційної структури кафедри 

2.1. Врахувати колективну думку членів 

кафедри, дотримуватися принципу 

гласності у розв’язанні проблем, 

прийнятті стратегічних і тактичних 

рішень, висуненні на посади 

Постійно Службові подання Завідувач кафедри 

2.2. Забезпечувати динаміку викладацького 

складу кафедри та його омолодження  
Постійно Службові подання Завідувач кафедри 

2.3. Збільшити частку докторів наук шляхом 

виконання та захисту викладачами   

докторських дисертацій та навчання в 

докторантурі 

Постійно 

 
Службові подання Завідувач кафедри 

2.4. Ефективніше організовувати засідання 

кафедри: розширити тематику питань для 

обговорення, виносити основні питання, 

Постійно Плани роботи кафедри, Завідувач кафедри 



8 
 

спрямовані на розв’язання актуальних 

проблем кафедри, ІЕФ та Університету 

2.5. Проводити дієвий контроль за виконанням 

наказів ректора, ухвал вчених рад ІЕФ та 

ЛТЕУ 

Постійно 

Накази ректора, ухвали 

вчених рад Інституту та 

Університету 

Завідувач кафедри 

2.6. Поновлювати зміст сторінки кафедри на 

сайті Університету, що забезпечить 

широку поінформованість потенційних 

споживачів освітніх послуг 

Постійно 
Зміст сайтів, контроль за 

їх оновленням 

Завідувач кафедри, 

відповідальна особа за 

оновлення сайту 

2.7. Проводити дієвий контроль за виконанням 

прийнятих рішень кожним працівником 

кафедри за обов’язкового оцінювання 

позитивного та негативного результатів  

Постійно 

Службові подання, 

журнали обліку роботи 

викладачів, журнали 

взаємовідвідування 

Завідувач кафедри 

2.8. Практикувати дослідження переваг і 

недоліків підготовки фахівців за 

бакалаврськими та магістерською 

освітньо-професійними програмами 

кафедри із залученням зовнішніх і 

внутрішніх стейкхолдерів  

Постійно 
Анкети випускників, 

анкети роботодавців 

Завідувач кафедри, 

гаранти освітньо-

професійних програм 

2.9. Систематично інформувати професорсько-

викладацький склад і співробітників 

кафедри про поточні роботи, плани, 

завдання, проблеми та засоби їх 

розв’язання в Університеті 

Постійно 
Ухвали вчених рад, 

накази, розпорядження 
Завідувач кафедри 

2.10. Передбачити заходи, необхідні для 

первинної акредитації освітньо-

професійних програм “Обліково-правове 

забезпечення управління бізнесом” та 

“Діджитал облік та бізнес-аналітика” зі 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

2023 р. 
Підготовка 

акредитаційних справ 

Завідувач кафедри, 

гаранти освітньо-

професійних програм 
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освіти та повторної акредитації освітньо-

професійних програм “Облік і 

оподаткування” за першим 

(бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями вищої освіти зі 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

2.11. Періодично оновлювати паспорт кафедри, 

враховуючи всі організаційні зміни та 

результати роботи кафедри у 

попередньому році 

До 1.10 кожного року 
Паспорт 

кафедри 
Завідувач кафедри 

2.12 Перегляд та удосконалення освітньо-

професійних програм зі спеціальності 071 

“Облік і оподаткування” 

Щорічно  

Завідувач кафедри, 

гаранти освітньо-

професійних програм 

2. Удосконалення організації і змісту навчання 

2.1. Удосконалення організації і змісту навчання на кафедрі обліку, контролю, аналізу та оподаткування 

2.1.1. Зосередити педагогічний і науковий 

потенціал найвищого рівня – докторів 

наук, професорів на читанні лекцій на 

денній формі навчання, науковому 

керівництві кандидатськими та 

докторськими дисертаціями і 

кваліфікаційними роботами, написанні 

сучасних підручників, посібників і 

монографій  

Постійно 
Розподіл педагогічного 

навантаження 
Завідувач кафедри 

2.1.2. Підвищити рівень використання 

результатів наукових досліджень лекторів 

(наукових публікацій) у викладанні 

навчальних дисциплін, виконанні 

кваліфікаційних робіт здобувачів освіти 

Постійно 

Навчальні та робочі 

програми, силабуси 

навчальних дисциплін, 

навчально-методичні 

розробки 

Завідувач кафедри, 

лектори, 

наукові керівники 

кваліфікаційних робіт 

2.1.3. Продовжувати практику проведення 

відкритих лекцій, пропагувати нові 
Постійно 

План проведення 

відкритих занять 

Завідувач кафедри, 

викладачі 
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методики читання лекцій з використанням 

мультимедійних і дистанційних 

технологій, поширення передового 

досвіду викладання лекційного матеріалу. 

Забезпечити проведення кожним 

викладачем одного відкритого заняття на 

рік 

2.1.4. Продовжити практику взаємовідвідування 

занять викладачами за принципом: лектор-

асистент, асистент – лектор, зав. кафедри 

– викладачі, заступник зав. кафедри з 

навчально-методичної роботи – викладачі 

Постійно 

Графік 

взаємовідвідування, 

журнал відгуків про 

взаємовідвідування 

Завідувач кафедри, 

заступник зав. кафедри з 

навчально-методичної 

роботи 

2.1.5. Поглиблювати роботу викладачів над 

удосконаленням змісту та наповненням 

навчальних дисциплін, вдосконаленням 

комплексів їх навчально-методичного 

забезпечення, практикувати одночасне 

закріплення навчальної дисципліни за 

двома викладачами.  

При проведенні конкурсу на посади або 

укладанні контракту з педагогічним 

працівником контролювати наявність 

повного НМКД.  

Забезпечити видання та оновлення 

навчальної літератури за дисциплінами 

кафедри 

Постійно 

Звіт при обранні на 

посаду, 

план видання навчальної 

літератури 

Завідувач кафедри 

2.1.6. Забезпечити спрямування кращих 

випускників спеціальності на навчання в 

аспірантурі Університету та керівництво 

дисертаційними роботами здобувачів 

викладачами кафедри для формування 

кафедральних наукових шкіл і кадрового 

Постійно 

Рекомендація в 

аспірантуру; 

зарахування в 

аспірантуру, викладачі 

кафедри 

Завідувач кафедри 
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викладацького резерву  

2.2. Інновації в навчальному процесі 

2.2.1. Активно впроваджувати інтерактивні 

форми аудиторних, лекційних, практичних 

занять, більш широко використовувати 

дистанційні технології в навчальному 

процесі. Використовувати ситуаційні 

завдання, кейс-метод, які б моделювали 

сучасні реальні умови діяльності суб’єктів 

господарювання, наближувати навчальні 

завдання до функцій та завдань, 

виконуваних випускниками спеціальності 

на підприємствах і в організаціях з метою 

їх швидкої адаптації  

Систематично 

Семінар з інновацій у 

навчальному процесі, 

план видання навчальної 

літератури 

Завідувач кафедри 

2.2.2. Оновлювати розроблені дистанційні курси 

та розробляти нові за обов’язковими та 

вибірковими дисциплінами, що 

впроваджуються у навчальний процес. 

Підвищувати кваліфікацію викладачів 

кафедри у Веб-центрі ЛТЕУ 

Систематично 
Семінар з інновацій у 

навчальному процесі 

Завідувач кафедри 

 

2.2.3. Продовжувати роботу з удосконалення 

методичного забезпечення для проведення 

практичних занять у комп’ютерних класах 

та відпрацювання навичок планово-

економічних розрахунків здобувачами 

освіти в інформаційному середовищі 

Систематично 
План видання 

навчальної літератури 

Завідувач кафедри 

 

2.2.4. Створювати електронні варіанти 

навчальних посібників та інших видів 

навчальної літератури, авторами яких є 

викладачі кафедри та розміщувати їх в 

електронній бібліотеці університету, 

Постійно 
План реалізації цього 

заходу 

Завідувач кафедри 
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стежити за поповненням і оновленням її 

матеріалів 

2.2.5. Впроваджувати елементи дуальної освіти 

в навчальний процес, практикувати 

проведення навчальних занять у 

практичних підприємствах і організаціях, 

залучати до  читання лекцій з навчальних 

дисциплін фахівців-практиків  

Систематично 
Семінар з інновацій у 

навчальному процесі 
Завідувач кафедри 

2.2.6. Удосконалювати форми і методи 

поточного та підсумкового контролю 

знань студентів, впроваджувати ІТ-

технологій в механізм оцінювання. 

Практикувати систематичне, протягом 

семестру, опублікування на веб-сторінках 

рейтингу кожного здобувача вищої освіти 

з навчальних дисциплін 

Постійно 

Робочі навчальні 

програми, 

силабуси, 

веб-сторінка 

Завідувач кафедри 

2.2.7. Продовжувати використання викладачами 

та здобувачами вищої освіти для 

підготовки й проведення лекційних, 

практичних і семінарських занять фахової 

вітчизняної та зарубіжної літератури, 

інформації з відкритих інтернет-джерел 

Постійно Методичне забезпечення 
Завідувач і викладачі 

кафедри 

2.2.8. Використовувати систему ТЕСТ-2003 для 

підготовки здобувачів вищої освіти 

спеціальності до кваліфікаційних та 

поточних іспитів і розроблені для цього 

пакети тестових завдань з відповідних 

дисциплін 

Систематично Пакети тестових завдань 
Завідувач кафедри, 

лектори 

2.2.9. Забезпечити викладання лекційного 

матеріалу, проведення практичних і 

семінарських занять із застосуванням 

Постійно 

Пакети візуальних 

матеріалів супроводу 

навчальних занять 

Завідувач кафедри, 

викладачі 
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сучасних технічних засобів 

(мультимедійний проектор, інтерактивна 

дошка, монітори комп’ютерів, засоби 

зв’язку) і дистанційних технологій 

2.3. Навчально-методичне забезпечення 

2.3.1. Систематичне оновлення НМКД 

навчальних дисциплін з врахуванням 

результатів наукової роботи викладачів, 

видань навчальної літератури або її 

закупівлі 

Постійно База даних на кафедрі 

Заступник 

завідувача кафедри з 

навчально-методичної 

роботи, викладачі 

2.3.2. Видання (перевидання) навчальних 

посібників авторським колективом 

кафедри, зокрема: 

   

 Організація і методика аудиту 2024 р. Навчальний посібник Авторський колектив 

 Управлінський контроль 2023 р. Навчальний посібник Авторський колектив 

 Судово-бухгалтерська експертиза 2022 р. Навчальний посібник Авторський колектив 

 Стратегічний аналіз 2021 р. Навчальний посібник Авторський колектив 

 Облік і оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності 
2021 р. Підручник Авторський колектив 

 Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємства 
2021 р. Підручник Авторський колектив 

 Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами 
2021 р. Навчальний посібник Авторський колектив 

 Організація бухгалтерського обліку 2021 р. Підручник Авторський колектив 

 Управлінський облік 2021 р. Навчальний посібник Авторський колектив 

 Аналіз господарської діяльності 2022 р. Навчальний посібник Авторський колектив 

3. Наукова діяльність  

3.1. Наукова діяльність професорсько-викладацького складу 

3.1.1. Посилювати інтеграцію науки, освіти і 

практики. Використовувати результати 

наукових досліджень для 

Постійно Відповідність між 

науковою продукцією 

викладача і 

Завідувач кафедри, 

викладачі 
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фундаменталізації знань, створення 

інноваційних курсів, сучасних посібників. 

Покласти в основу організації навчального 

процесу результати наукової діяльності 

викладачів  

закріпленими 

навчальними 

дисциплінами 

3.1.2. Активізувати роботу з дослідження 

проблемних питань обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування 

господарської діяльності підприємств і 

організацій споживчої кооперації України 

(в т.ч. в кваліфікаційних та дисертаційних 

роботах), інших суб’єктів господарювання 

Постійно 

План наукових  

досліджень, тематика 

кваліфікаційних робіт, 

теми дисертацій 

Заступник 

завідувача кафедри з 

наукової роботи 

3.1.3. Розширити коло наукових досліджень на 

базі сформованої на кафедрі наукової 

школи. Підвищити її статус та 

пропагувати її досягнення 

До 2025 року Звіти Завідувач кафедри 

3.1.4. Спрямовувати наукові дослідження на 

розв’язання основних проблем діяльності 

організацій і підприємств споживчої 

кооперації, регіону, профільного 

міністерства, місцевих органів влади міста 

і області, а також суб’єктів 

господарювання України. 

Продовжити виконання науково-

дослідних тем викладачами та 

аспірантами кафедри, зокрема: 

Постійно 
План наукових 

досліджень кафедри 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

 “Інтегровані системи обліку в 

корпоративному управлінні: концепції, 

методологія, організація” (номер 

державної реєстрації 0111U010539), 

науковий керівник проф. Куцик П. О. 

Постійно 

(2021-2025 рр.) 

План наукових 

досліджень кафедри 

Завідувач кафедри, 

викладачі 
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 “Удосконалення методології та організації 

обліку, аналізу і контролю в системі 

управління підприємств основних галузей 

економіки” (номер державної реєстрації 

0111U010540), науковий керівник проф. 

Куцик П. О. 

Постійно 

(2021-2025 рр.) 

План наукових 

досліджень кафедри 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

 “Обліково-аналітичне та контрольне 

забезпечення стратегічного управління 

суб’єктами господарювання в умовах 

євроінтеграції” (номер державної 

реєстрації 0120U002157), науковий 

керівник проф. Воронко Р. М. 

Постійно 

(2021-2025 рр.) 

План наукових 

досліджень кафедри 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

 “Облік, аналіз і контроль в кооперативних 

системах: теорія, методологія” (номер 

державної реєстрації 0111U010542), 

науковий керівник проф. Бачинський В. І. 

Постійно 

(2021-2025 рр.) 

План наукових 

досліджень кафедри 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

 “Моделювання національної системи 

обліку і контролю в умовах використання 

міжнародних стандартів фінансової 

звітності” (номер державної реєстрації 

0111U010544), науковий керівник проф. 

Головацька С. І. 

Постійно 

(2021-2025 рр.) 

План наукових 

досліджень кафедри 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

3.1.5. Брати участь в роботі спеціалізованих 

Вчених рад із захисту  дисертацій 
2021-2025 рр.  

Члени спеціалізованих 

Вчених рад 

3.1.6. Опонувати дисертаційні роботи, 

рецензувати автореферати дисертацій, 

посібники, підручники 

Постійно Рецензії, відгуки Викладачі кафедри 

3.1.7. Активізувати роботу аспірантури на 

кафедрі, підвищити рівень готовності 

дисертаційних робіт у межах відведеного 

терміну аспірантури для захисту 

Постійно 
Звіти аспірантів 

 

Завідувач кафедри, 

наукові керівники 

аспірантів 



16 
 

дисертацій 

3.1.8. Підвищити рівень наукових публікацій за 

рахунок систематичного видання 

колективних монографій, наукових статей. 

Активізувати роботу з підготовки і 

публікування фахових наукових статей у 

авторитетних наукових виданнях в 

Україні, зокрема й тих, що індексуються у 

міжнародних наукометричних базах, 

зокрема Scopus та Web of Science (не 

менше 2 статей на рік)  

Постійно План видання 
Завідувач кафедри, 

викладачі 

3.1.9. Розвивати наукове, партнерство із 

вітчизняними закладами вищої освіти, 

укладати офіційні угоди про співпрацю в 

освітній і науковій діяльності 

Постійно 

Угоди , 

публікації, 

звіти 

Завідувач кафедри 

3.1.10. Збільшити кількість наукових публікацій 

за кордоном, зокрема й тих, що видаються 

іноземною мовою та у співпраці з 

викладачами іноземних навчальних 

закладів та наукових установ 

Постійно План видання 
Завідувач кафедри, 

викладачі 

3.1.11. Активно впроваджувати в практику 

наукові результати, сучасні методики, 

організаційні форми, управлінські схеми, 

технології, інновації, стандарти 

Постійно Акти впровадження 
Завідувач кафедри, 

викладачі 

3.1.12. Підготувати та видати кафедральну 

монографію “Обліково-аналітичне та 

контрольне забезпечення системи 

управління результатами діяльності 

підприємства” 

2022 р. План роботи кафедри 
Завідувач кафедри, 

викладачі та аспіранти 

3.1.13. Підвищити статус наукових шкіл на 

кафедрі. Ширше пропагувати їхні 
Постійно 

Визнання у наукових 

колах, опубліковані 
Завідувач кафедри 
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досягнення монографії, наукові 

статті 

3.1.14. Забезпечити проведення науково-

практичних конференцій, семінарів, 

круглих столів, в т. ч. за участю 

працівників кооперативних підприємств і 

організацій, бізнес-структур з актуальних 

питань міжнародної та вітчизняної 

практики бухгалтерського обліку, 

контролю, аудиту, аналізу і оподаткування 

діяльності суб’єктів господарювання, 

зокрема: 

Постійно 
План конференцій, 

семінарів 
Завідувач кафедри 

 IX Міжнародна науково-практична 

конференція “Актуальні проблеми 

розвитку обліку, аналізу, контролю і 

оподаткування у контексті Європейської 

інтеграції та сучасних викликів 

глобалізації” 

2021 р. 

Збірник матеріалів 

науково-практичної 

конференції 

Завідувач кафедри, 

викладачі та аспіранти 

 X Міжнародна науково-практична 

конференція “Актуальні проблеми 

розвитку обліку, аналізу, контролю і 

оподаткування у контексті Європейської 

інтеграції та сучасних викликів 

глобалізації” 

2024 р. 

Збірник матеріалів 

науково-практичної 

конференції 

Завідувач кафедри, 

викладачі та аспіранти 

 Участь у наукових, науково-практичних 

конференціях на актуальну тематику з 

питань організації методики 

бухгалтерського обліку, аналізу, контролю 

аудиту та оподаткування 

Щорічно 

Збірник матеріалів 

науково-методичної 

конференції 

Завідувач кафедри, 

викладачі та аспіранти 
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3.2. Наукова діяльність здобувачів вищої освіти 

3.2.1. Активізувати наукову роботу здобувачів 

вищої освіти і стимулювати її бальною 

оцінкою за модульним контролем із 

окремих дисциплін 

Постійно 
Робочі програми  

навчальних дисциплін 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

3.2.2. Залучати студентів до наукової роботи 

через науковий студентський гурток при 

кафедрі та до виконання кафедральних 

науково-дослідних тем  
Постійно 

Виступи на засіданнях 

наукового студентського 

гуртка, конференціях, 

звіти про співавторство 

у науково-дослідних 

темах 

Завідувач кафедри, 

керівник студентського 

наукового гуртка 

 

 

3.2.3. Забезпечити активне залучення студентів 

до вивчення проблемних питань 

господарської діяльності підприємств та 

організацій споживчої кооперації України 

та розробки заходів щодо їх вирішення  

Постійно Службове подання Завідувач кафедри 

3.2.4. Організовувати та щорічно проводити 

студентські наукові круглі столи за 

підсумками роботи в навчальному році з 

публікацією найкращих робіт у Віснику 

СНТ 

Щорічно Збірник матеріалів 
Керівник студентського 

наукового гуртка 

3.2.5. Брати участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт за 

спеціальністю 071 “Облік і 

оподаткування” 

Щорічно 

Студентські наукові 

роботи, 

протоколи журі 

конкурсів 

Завідувач кафедри, 

заступник завідувача з 

наукової роботи 

3.2.6. Брати участь у Всеукраїнському конкурсі 

кваліфікаційних робіт зі спеціальності 071 

“Облік і оподаткування” 

Щорічно 

Кваліфікаційні роботи, 

протоколи журі 

конкурсів 

Завідувач кафедри, 

заступник завідувача з 

наукової роботи 

3.2.7. Організовувати та проводити 

Всеукраїнську студентську олімпіаду зі  

спеціальності “Облік і оподаткування” (1 

Щорічно 
Протоколи журі 

олімпіади 

Завідувач кафедри, 

оргкомітет олімпіади 
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внутрішньоуніверситетський етап), 

рекомендувати переможців до участі в 2 

етапі  олімпіади 

3.2.8. Здійснювати підготовку наукових 

публікацій здобувачів вищої освіти 

ступеня “магістр” за результатами 

досліджень в кваліфікаційних роботах, 

організовувати апробацію результатів 

досліджень на студентських наукових 

конференціях, семінарах, круглих столах 

Щорічно 
Наукові статті, тези 

доповідей 

Керівники магістерської 

підготовки 

3.2.9. Організовувати та проводити науково-

практичні міжнародні, всеукраїнські та 

університетські конференцій здобувачів 

вищої освіти з актуальних питань 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування: 

Щорічно 
Збірник наукових праць 

студентів 

Завідувач кафедри, 

викладачі  

 Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених “Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, проблеми та 

перспективи розвитку” 

Щорічно 
Збірник наукових праць 

студентів 

Завідувач кафедри, 

викладачі  

 Науково-практична конференція студентів 

ВНЗ Укоопспілки “Інноваційні процеси і 

їх вплив на ефективність діяльності 

підприємства” 

Щорічно 
Збірник наукових праць 

студентів 

Завідувач кафедри, 

викладачі  

4. Кадрове забезпечення 

4.1. Довести частку науково-педагогічних 

працівників найвищої категорії (докторів, 

професорів) до 30%, а кандидатів наук, 

доцентів – до 60%  

До 2025 р. 

Звіти кафедри, паспорт 

кафедри, кваліфікаційні 

вимоги 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

4.2. Підвищувати кваліфікацію викладачів Постійно Графік підвищення Завідувач кафедри 
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шляхом стажуванню у провідних закладах 

вищої освіти і наукових установах як в 

Україні так і за кордоном 

кваліфікації, 

звіт про стажування 

4.3. Покращувати кваліфікацію викладачів 

шляхом участі в семінарах-тренінгах з 

підвищення рівня професійної 

майстерності й академічної доброчесності 

Щорічно Сертифікати участі 
Завідувач кафедри, 

викладачі 

4.4. Рекомендувати викладачів до відзнаки до 

Дня Університету за досягнення в 

навчальній та науковій роботі 

Щорічно, лютий Службові подання Завідувач кафедри 

4.5. Рекомендувати молодих викладачів до 

призначення премії Львівської обласної 

держадміністрації 

Щорічно, лютий Службові подання Завідувач кафедри 

5. Зв’язок з кооперативними  та некооперативними організаціями і підприємствами 

5.1. Оновлювати і розвивати  навчальні курси 

з проблематики діяльності споживчої 

кооперації. Організовувати проведення 

семінарів для працівників споживчої 

кооперації в Інституті післядипломної 

освіти  

Постійно 

Програми 

навчальних дисциплін, 

методичне забезпечення 

Завідувач кафедри 

5.2. Брати участь в проведенні науково-

практичних конференцій з проблем 

розвитку споживчої кооперації (спільно з 

Укркоопспілкою) 

Систематично Програма конференції 
Завідувач кафедри, 

викладачі 

5.3. Брати участь в розробці стратегічних 

напрямів розвитку споживчої кооперації 

України та Львівської області 

За потребою 
Стратегія розвитку на 

період 

Завідувач кафедри, 

наукові творчі колективи 

 

5.4. Розробляти проекти на замовлення 

окремих підприємств і організацій 

споживчої кооперації та проводити їх 

обліково-аналітичне обґрунтування  

За наявності замовлень 

Угода на розробку 

проекту, 

розроблений проект 

Завідувач кафедри, 

наукові творчі колективи 
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5.5. Спрямовувати тематику наукових робіт на 

розв’язання проблем діяльності 

підприємств споживчої кооперації, 

бізнесу, підприємств й установ – 

зовнішніх стейкхолдерів 

Постійно Тематика наукових робіт Завідувач кафедри 

5.6. Укладати угоди з підприємствами на 

організацію баз для проходження 

практики студентами спеціальності “Облік 

і оподаткування” 

Постійно Укладені угоди 

Завідувач кафедри, 

заступник з виробничої 

практики 

5.7. Налагоджувати і підтримувати зв’язки з 

випускниками Університету, сприяти в 

організації ювілейних зустрічей 

випускників, зустрічей випускників із 

студентами спеціальності 

Постійно 

База даних про 

випускників 

спеціальності, анкети 

випускників 

Завідувач кафедри та 

заступники завідувача 

кафедри 

6. Міжнародні зв’язки 

6.1. Розвивати наукове, педагогічне 

партнерство із зарубіжними закладами 

вищої освіти, укладати офіційні угоди про 

співпрацю в освітній і науковій діяльності 

Постійно 

Угоди, 

публікації, 

звіти 

Завідувач кафедри 

6.2. Брати участь у зарубіжних конференціях, 

творчих конкурсах. Організовувати участь 

студентів спеціальності в зарубіжних 

універсіадах, студентських олімпіадах, 

конкурсах, конференціях 

Постійно 

Участь у заходах, 

звіти про досягнуті 

результати 

Завідувач кафедри, 

заступник завідувача 

кафедри з наукової 

роботи 

6.3. Організовувати стажування викладачів у 

зарубіжних закладах вищої освіти 

Постійно Звіти про стажування 

Працівники центру 

міжнародної освіти та 

співпраці ЛТЕУ, 

заступник 

завідувача кафедри з 

наукової роботи 

6.4. Здійснювати моніторинг грантів Постійно Звіти Працівники центру 
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зарубіжних урядів, фондів та добиватися 

розширення участі викладачів і студентів 

у наукових, навчальних та інших 

програмах  

міжнародної освіти та 

співпраці ЛТЕУ, 

заступник завідувача з 

наукової роботи 

7. Виховна робота 

7.1. Виховувати студентську молодь як 

свідомих громадян країни, готувати 

студентів до вирішення проблем 

реального життя  

Постійно 
Звіти кафедри, 

звіти кураторів 

Завідувач кафедри, 

заступник завідувача з 

виховної роботи, 

куратори 

7.2. Здійснювати організаційні заходи щодо 

посилення ефективності виховного 

процесу, зміцнення його інтеграції з 

навчальною діяльністю студентів, 

визначати виховні завдання навчальних 

дисциплін та контролювати їх реалізацію 

у навчальному процесі 

Постійно 
Посадові обов’язки, 

звіти викладачів 

Завідувач кафедри,  

куратори, викладачі 

 

7.3. Провести комплекс навчально-виховних 

заходів щодо підготовки та відзначення 

205-річниці з дня заснування ЛТЕУ 

2021 р. План заходів 

Завідувач кафедри,  

куратори, викладачі 

 

7.4. Сприяти організації дозвілля студентів 

(відвідування театрів та музеїв, екскурсії 

історичними місцями, турпоходи тощо) 

Щорічно Плани роботи кураторів 

Завідувач кафедри,  

куратори, викладачі 

 

7.5. Організовувати вечори професійного 

спрямування за тематикою “Пишайся 

своєю професією”, “День бухгалтера та 

аудитора”, “Зустріч із  першокурсником”  

Щорічно План проведення заходів 

Завідувач кафедри,  

куратори, викладачі 

 

7.6. Брати участь в урочистостях з нагоди Дня 

Інституту економіки та фінансів 
Щорічно План проведення заходів 

Завідувач кафедри,  

куратори, викладачі 

7.7. Сприяти організації дозвілля студентів 
Постійно План проведення заходів 

Завідувач кафедри,  

куратори, викладачі 

7.8. З метою формування активної Постійно План проведення заходів Завідувач кафедри,  
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громадянської позиції студентів 

активізувати роботу дискусійних клубів  

куратори, викладачі 

7.9. Рекомендувати найкращих студентів до 

відзнаки за участь в науковій, спортивній, 

культурно-масовій роботі  

Щорічно, травень Службові подання 

Завідувач кафедри,  

куратори 

 

8. Матеріально-технічна база 

8.1. Придбання програмного забезпечення для 

окремих навчальних дисциплін кафедри 
2021-2025 рр. 

План придбання 

технічних засобів 
Завідувач кафедри 

8.2. Поточний ремонт навчальних аудиторій і 

приміщень кафедри (202, 204, 205, 206) 
2021-2025 рр. 

Перспективний план 

ремонтів 
Завідувач кафедри 

8.3. Оновлення інформаційних матеріалів в 

кабінетах кафедри 2021-2025 рр. План оновлення 

Заступник завідувача 

кафедри з навчально-

методичної роботи 

8.4. Створення спеціалізованої аудиторії (к. 

202) обліково-аналітичного і контрольного 

забезпечення управління підприємством 2021-2022 рр. 

План придбання 

технічних засобів, 

інформаційного та 

методичного 

забезпечення 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

 
 


