
Основні заходи кафедри обліку, контролю аналізу та оподаткування  

у 2023 році 

1. Участь у подкастах Case Study від UGEN Team 

9 лютого 2023 року учасники студентського наукового гуртка «Обліково-аналітичне та 

контрольне забезпечення управління суб’єктами бізнесу» під керівництвом доцента 

кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Одарки Чабанюк долучилися до 

подкастів Case Study від UGEN Team в он-лайн форматі. 

2. Профорієнтаційна зустріч у Романівському ліцеї Львівського району 

8 лютого 2023 року під керівництвом доцента кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування Одарки Чабанюк була проведена профорієнтаційна зустріч з учнями 

Романівського ліцею Львівського району за участі заступниці старости студентського 

наукового гуртка «Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення управління 

суб’єктами бізнесу» Надії Шведи. 

3. Отримано грошові винагороди та пропозиції роботи у ГК «Євротек» 

9 лютого 2023 року в університеті відбувся фініш проєкту «Будь успішним», 

організатором якого виступили Група компаній «Євротек» (мережі супермаркетів 

«Арсен», «Фреш» та «Квартал») та Львівський торговельно-економічний університет. 

4. Захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» 

10 лютого 2023 року в університеті відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачами 

другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування». 

5. Участь у благодійному вебінарі 

21 лютого 2023 року заступник директора Інституту економіки та фінансів, старший 

викладач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Тетяна Попітіч взяла участь 

у благодійному вебінарі, за участі закордонних спікерів, «Якість вищої освіти – світовий 

досвід». 

6. Можливо колись стану директором комерційного відділу… 
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Переможець проєкту «Будь успішним» (організатором якого виступили Група компаній 

«Євротек» та Львівський торговельно-економічний університет), студент спеціальності 

«Облік і оподаткування» Андрій Паламар ділиться своїми враженнями від участі в 

проєкті. 

7. Співпраця з аудиторською компанією Nexia DK: лекція від практика 

28 лютого 2023 року директор з внутрішніх фінансів та ІТ аудиторської компанії Nexia 

DK, к.е.н. Тарас Мельник (випускник університету) прочитав для присутніх лекцію на 

тему «Вплив цифровізації на організацію обліку і контролю, ринок консалтингових послуг 

та аутсорсинг у сфері обліку, аудиту та оподаткування». 

8. І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» 

2 березня 2023 року в університеті відбувся ІІ етап І туру всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування». 

9. Методика викладання та педагогічна майстерність: курси підвищення кваліфікації 

16 лютого - 3 березня 2023 року на базі університеті відбулися курси підвищення 

кваліфікації за програмою “Методика викладання та педагогічна майстерність” у обсязі 30 

годин (1 кредит ЄКТС) для науково-педагогічних працівників Львівського торговельно-

економічного університету, Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і 

права та Мукачівського кооперативного фахового коледжу бізнесу. 

10. І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» 

2 березня 2023 року в університеті відбувся ІІ етап І туру всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування». 

11. Участь у лекції всесвітньо відомого українського науковця 

7 березня 2023 року Юрій Гогоці, почесний професор Чарльз Т. і Рут М. Бах університету 

Дрекселя (Філадельфія, США), засновник та директор Інституту наноматеріалів Е. Дж. 

Дрекселя, доктор технічних наук, на освітній платформі Ukraine Global Faculty прочитав 

для студентської, педагогічної та наукової спільноти України лекцію "Як написати чудову 

наукову статтю та опублікувати її". 

12. Вийшов з друку навчальний посібник 

http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/spivpracja-z-auditorskoju-kompanijeju-nexia-dk-lekcija-vid-pr/?L=1&cHash=50e17ceb369324ff18e903e4b90975f4
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Вийшов з друку навчальний посібник «Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях» за 

співавторства доцента кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування університету 

Одарки Чабанюк. 

13. Звітування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ОНП "Облік і 

оподаткування" 

9 березня 2023 року на засіданні кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування 

заслухано здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ОНП "Облік і оподаткування" зі 

спеціальності "Облік і оподаткування". 

14. Волонтерська діяльність здобувача ОНП "Облік і оподаткування" 

Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня ОНП "Облік і оподаткування" Білько 

Олександр є одним із співзасновників Благодійної організації «Політико-правова 

консалтингова фундація» (м. Львів). 

15. Заняття на базі аудиторської компанії Nexia DK 

13 березня 2023 року із здобувачами наукового ступеня доктора філософії ОНП «Облік і 

оподаткування» в межах вивчення навчальної дисципліни «Контроль і аудит на 

стратегічному рівні управління підприємством» проведено виїзне практичне заняття к.е.н., 

директором з внутрішніх фінансів та ІТ аудиторської компанії Nexia DK Мельником 

Тарасом Миколайовичем. 

16. Участь у роботі проєкту UGEN 

15 березня 2023 року учасники студентського наукового гуртка «Обліково-аналітичне та 

контрольне забезпечення управління суб’єктами бізнесу» під керівництвом доцента 

кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Одарки Чабанюк взяли участь у 

роботі проекту UGEN, який спільно з ProCredit Bank провели спільний етер про 

Onboarding Programme — унікальну програму, тренінг для нових працівників НЕтипового 

банку! 

17. Здобувачка університету третього освітньо-наукового рівня – активний учасник 

волонтерського руху 

Здобувачка третього освітньо-наукового рівня ОНП «Облік і оподаткування» Олена Цвек 

з перших днів війни стала активним учасником роботи БФ «Серце патріота», а згодом 

згуртувала однодумців, які надавали гуманітарну допомогу у вигляді продуктів 

харчування (вареники, енергетичні батончики, печиво і т.д.) військовослужбовцям ЗСУ. 

18. Акредитація ОП “Облік і оподаткування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в ЛТЕУ 

Відповідно до програми роботи експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи у Львівському торговельно-економічному університеті у період 21-23 березня 

http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zvituvannja-zdobuvachiv-tretogo-osvitno-naukovogo-r-2/?L=1&cHash=5f0b56711a73e5d3608b1ae880be3aaa
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2023 року за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітньої програми “Облік і 

оподаткування” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (справа № 0608/АС-23), 

експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти № 427–Е від 08 березня 2023 року затвердила розклад роботи, згідно якого 21 

березня 2023 р. о 13:30–14:10 буде проведено відкриту зустріч, до якої запрошують всіх 

бажаючих. 

19. Спортивна та волонтерська діяльність здобувача вищої освіти 

Здобувач третього освітньо-наукового рівня ОНП «Облік і оподаткування» Остап 

Грищенко крім наукової діяльності активно веде спортивну та волонтерську діяльність. 

20. Обговорено проблеми освітянської спільноти в умовах війни 

23 березня 2023 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Одарка 

Чабанюк взяла участь у роботі вебінару на тему «ITeacher's Meet-Up №3 "Вища освіта в 

Україні: зміни через війну», проведеному під егідою аналітичного центру університету 

Грінченка «ОсвітАналітика» та Softserve. 

21. Облік, оподаткування, контроль та аналіз: виклики та загрози в умовах воєнного стану 

23 березня 2023 року студенти спеціальності «Облік і оподаткування» разом з доцентом 

кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Одаркою Чабанюк взяли участь у 

роботі VІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної онлайн-конференції на тему 

«Облік, оподаткування, контроль та аналіз: виклики та загрози в умовах воєнного стану». 

22. Щодо оцінки шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії росії 

24 березня 2023 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Одарка 

Чабанюк взяла участь у конференції, організованою Міністерством з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України. 

23. Лекція професорки Ченстоховського університету Йоланти Хлуски 

30 березня 2023 року завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та бухгалтерського 

обліку Ченстоховського технологічного університету (Республіка Польща), професорка 

Йоланта Хлуска в режимі онлайн прочитала лекцію для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів освітньої програми "Облік і 

оподаткування" на тему "Система бухгалтерського обліку в Польщі". 
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