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РОЗВИТОК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Досліджено історію становлення та розвитку обліково-аналітичної освіти та науки в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка.
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Исследована история становления и развития учетно-аналитического образования и науки в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
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Researched the history of formation and development of accounting and analytical science and education at Taras
Shevchenko National University of Kyiv.
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Облік і контроль були і залишаться головними функціями управління не тільки господарюючих суб'єктів,
але і суспільства в цілому. Знання системи обліку і контролю, аналізу, як головних інструментів пізнання є невід'ємною складовою освіти і науки. Розвиток обліковоаналітичної освіти і науки в Київському університеті
бере свій початок з моменту його заснування. Доречним є нагадати, що саме в Україні, в Університеті Святого Володимира першою кафедрою політичної економії і статистики понад 170 років тому проводилися статистичні та обліково-аналітичні дослідження. Системною і цілеспрямованою розпочинається економічна
освіта і наука в результаті відновлення роботи університету після визволення Києва від німецькофашистських загарбників та створення економічного
факультету (травень 1944 р.). В той час на економічному факультеті навчання здійснювалося за єдиною спеціальністю – політична економія. Цикл обліковоаналітичних дисциплін, зокрема статистика, бухгалтерський облік, економічний аналіз займав вагоме місце у
навчальному плані. Через брак власних кадрів навчальне навантаження виконували, як правило, на засадах
сумісництва викладачі з Київського інституту народного
господарства, Української сільськогосподарської академії
та інших вузів м. Києва. Широке використання конкретноекономічних дисциплін на факультету дозволило спеціалізувати студентів за двома напрямами: економіка промисловості та економіка сільського господарства. Важливе значення при цьому надавалося викладанню курсів
технологічного напряму. Розумілося, що повноцінного
економіста неможливо підготувати без знань та практики
технологій сільського господарства і промисловості.
Ґрунтовне вивчення конкретно-економічних дисциплін і організація виробничої практики розпочинається з
моменту відкриття на факультеті кафедри економіки
народного господарства, якою завідував один із перших
випускників факультету, відомий вчений, талановитий
педагог і організатор доктор економічних наук, професор Ястремський Іван Станіславович (1923-2005 рр.). В
1965-1970 рр. на кафедру запрошуються такі викладачі
статистики як Козаченко І.В., Кондратюк А.Ф., Нечипоренко Н.Д., бухгалтерського обліку Брик І.Є., економічного аналізу Мельник М.М. та інші. Спектр економічних
дисциплін почав істотно розширюватися. З'явилися
викладачі, які читали вже курси фінансів, ціноутворення, економіки промисловості, економіки сільського господарства, планування народного господарства та інші.
В 1971 р. на кафедрі за багатьма спеціальностями, в
тому числі статистика та бухгалтерський облік відкривається аспірантура. Першими аспірантами були Приходько М.О., Швець В.Г., Черняк З.С., які в майбутньому захистять кандидатські і докторські дисертації.
В результаті перебудовних трансформацій економічний факультет зазнає істотних змін: відкриваються
нові кафедри, здійснюються набори студентів на нові

спеціальності, які стали популярними в умовах ринкових перетворень, що стали в країні. Наказом ректора
Скопенка В.В. № 08-533-04 від 7 серпня 1990 року на
економічному факультеті створюється кафедра обліку і
аналізу господарської діяльності. Засновником і першим завідувачем кафедри був призначений вже відомий вчений, доктор економічних наук, професор Приходько Микола Омелянович (1940-1994рр.). У рік заснування на кафедрі працювало лише 9 викладачів, зокрема Приходько М.О., Мельник М.М., Кондратюк А.Ф.,
Швець В.Г., Головко В.І., Волохова Л.Ф., Черняк З.С.,
Іваненко О.І., Григорець О.І. Варто зазначити, що кафедра професора Ястремського І.С. стала базовою для
створення багатьох конкретно-економічних кафедр факультету, зокрема кафедри управління, фінансів, інноваційного менеджменту, обліку і аналізу.
Кафедра під керівництвом Приходька М. О., який
успішно захистив у Московському університеті ім. Михайла Ломоносова докторську дисертацію "Система
економічного контролю і механізм її реалізації у промисловості" (1989) розпочинає важку і багатопланову роботу щодо посилення ролі обліково-аналітичної складової у навчальному процесі, випускних роботах студентів, організації виробничих практик, завоювання авторитету серед облікових кафедр України. За ініціативи
завідувача кафедри створюється навчальна лабораторія, яка оснащується новою обчислювальною та оргтехнікою, розпочинається створення навчально-методичної бази для підготовки фахівців. Розробляється перспективний план розвитку кафедри і підготовки фахівців
з обліку, контролю і економічного аналізу. Однак, тяжка
хвороба Приходька М.О. не дала змоги завершити грандіозні на той час плани розвитку облікової освіти і науки в університеті. 17 жовтня 1994 року Приходько М.О
помер. Залишена ним творча спадщина дослідження
актуальних проблем розвитку обліково-контрольноаналітичної науки і освіти, ідеї практичного застосування результатів обліково-аналітичних досліджень не
втрачають на сьогодні свого значення в удосконаленні
системи управлінні як на мікро- так і на макрорівнях.
В липні 1994 року Наказом ректора № 08-304-4 призначається виконуючим обов'язки завідувача кафедри
обліку і аналізу господарської діяльності доктор економічних наук, професор Швець Віктор Григорович.
У грудні 1994 року Наказом ректора 08-542-4 кафедру перейменовують на кафедру обліку та аудиту та
призначають на умовах контракту на посаду завідувача
кафедри д.е.н., проф. Швеця В.Г.
У вересні 1994 р. ліцензується спеціальність "Облік і
аудит" і здійснено набір студентів на перший курс в кількості 10 осіб. Відповідно були розроблені освітньокваліфікаційні характеристики, освітньо-професійна
програма, навчальні плани, програми практик, навчально-методичні комплекси дисциплін та здійснено ряд
заходів щодо організації навчального процесу за спеці© Швець В., 2011
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альністю. Неоціненну роль у становленні та розвитку
спеціальності вніс декан економічного факультету
проф. Черваньов Д.М. На цьому етапі розвитку факультету Дмитро Миколайович Черваньов зумів істотно
розширити на факультеті спектр економічних спеціальностей і збільшити набір студентів. Цьому сприяли зусилля декана щодо покращення матеріальної бази факультету. Кафедра обліку і аудиту за період 19952000 рр. поповнюється новими викладачами (канд.
екон. наук, доц. Моторина Т.М., Галицька Е.В., Панасенко Л.І., Коблянська О.І., Шморгун Н.П.).
За цей час кафедра стала випускаючою. Чисельність набору і випуску студентів зростають, обсяги навчально-методичної роботи збільшуються, наукові розробки розширюються. Ліцензується підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Згодом кафедра акредитує
спеціальність за четвертим рівнем.
Посилення ролі економічної прикладної освіти в
класичних університетах сприяло значному розширенню вивченню обліково-аналітичних дисциплін в
університеті. Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на економічному, юридичному, географічному факультетах, на факультеті кібернетики, військовому та міжнародному інститутах університету.
Кафедра забезпечує викладання 29 нормативних курсів і спецкурсів. Серед них: теорія бухгалтерського
обліку, статистика, економічний аналіз, фінансовий,
управлінський, податковий облік, контролінг, аудит,
фінансовий контроль, стратегічний аналіз, судовобухгалтерська експертиза, система національних рахунків, міжнародні стандарти обліку та інші.
На кафедрі обліку та аудиту розширено функціонування аспірантури і докторантури. На початок 2000 р.
вже навчається 14 аспірантів та 2 докторанти. Викладачами, за час існування кафедри, було захищено
6 докторських та 8 кандидатських дисертацій. Це дозволило відкрити на економічному факультеті Спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій, де представлені дві наукові спеціальності кафедри: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз
та аудит та 08.00.10 – статистика. За період 20002010 рр. докторські дисертації захищають викладачі
кафедри: Дорош Н.І., Ковтун Н.В., Дрозд І.К., Гура Н.О.
Після захисту кандидатських дисертацій викладачами
кафедри стають: Мельник Т.Г., Мисака Г.В., Євсеєнко О.Ф.,
Засадний Б.А., Ярошовець Н.В., Приходько К.Р., Нішенко Л.П., Коблянська Г.Ю. Після закінчення аспірантури
викладачами кафедри стали: Мелюс О.В., Висоцька
Л.М. Також в цей час приходять на штатні посади кафедри: доктори економічних наук, професори Герасименко С.С., Купалова Г.І., кандидати економічних наук,
доценти Самофалов П.П., Шарманська В.М., Голубнича Г.П., Фещенко Є.А.. і звільняються з роботи у зв'язку з досягненням пенсійного віку доценти Кондратюк А.Ф.
і Мельник М.М.
Кафедра досягла вагомих результатів і напрацювань щодо удосконалення обліково-аналітичної освіти в
класичних університетах і стала креативною лабораторією передового досвіду викладання обліковоаналітичних дисциплін в університетах та підготовки
бакалаврів і магістрів економічних наук завдячуючи
праці науково-педагогічних працівників кафедри:
Швець Віктор Григорович, д-р екон. наук, проф.
Навчальні дисципліни: Теорія бухгалтерського обліку,
Методологія наукових досліджень, Вступ до спеціальності. Наукові інтереси: Проблеми адаптації бухгалтерського обліку і фінансової звітності до потреб СНР та
удосконалення обліково-аналітичної освіти в Україні.
Герасименко Сергій Сергійович, д-р екон. наук,
проф., Навчальні дисципліни: Теорія статистики, Економічна статистика. Наукові інтереси: Використання

кількісних методів дослідження ринкової економіки, методи дистанційного навчання.
Купалова Галина Іванівна, д-р екон. наук, проф.
Навчальні дисципліни: Методи вибіркових обстежень,
Методи статистичного аналізу, Теорія економічного
аналізу. Наукові інтереси: Методологія економічних,
статистично-аналітичних досліджень екологічної діяльності підприємств.
Ковтун Наталія Василівна, д-р екон. наук, проф.
Навчальні дисципліни: Теорія статистики, Економічна
статистика. Стратегічний аналіз. Наукові інтереси:
Статистико-економічні методи та моделі аналізу ринків капіталів.
Дорош Ніна Іванівна, д-р екон. наук, проф. Навчальні дисципліни: Внутрішній і зовнішній аудит, Теорія
аудиту, Організація аудиту. Наукові інтереси: Теорія,
організація, методологія та інструментарій аудиту, стандартизація та гармонізація обліку та аудиту, розвиток
системи контролю в Україні.
Гура Надія Олександрівна, д-р екон. наук, проф. Навчальні дисципліни: Облік видів економічної діяльності.
Облік на підприємствах малого бізнесу, Інформаційні
системи і технології в обліку, АРМ бухгалтера і аудитора.
Наукові інтереси: Методологія і організація бухгалтерського обліку на підприємствах житлово-комунального господарства та інших видів економічної діяльності.
Дрозд Ірина Кузьмівна, д-р екон. наук, проф. Навчальні дисципліни: Державний фінансовий контроль,
Організація аудиту, Методика контрольно-ревізійної
роботи. Наукові інтереси: Розробка методології та організації державного фінансового контролю.
Засадний Богдан Андрійович, канд. екон. наук,
доц.; Навчальні дисципліни: Фінансовий облік, Облік
зовнішньоекономічної діяльності, Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Наукові інтереси: Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в Україні відповідно
до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Волохова Людмила Федорівна, канд. екон. наук,
доц. Навчальні дисципліни: Теорія статистики, Економічна статистика, Статистика підприємств. Наукові інтереси: Дослідження проблем вибіркового спостереження
та багатомірних методів аналізу страхового та фондового ринків України.
Галицька Елеонора Вікторівна, канд. екон. наук,
доц. Навчальні дисципліни: Методика викладання економічних дисциплін, Теорія статистики, Фінансова статистика. Наукові інтереси: Дослідження становлення та
розвитку статистики в Україні, Методологія та організація фінансової статистики
Головко Віктор Іванович, канд. екон. наук, доц.
Навчальні дисципліни: Фінансовий аналіз, Теорія економічного аналізу, Аналіз господарської діяльності.
Наукові інтереси: Кількісні та якісні методи економікоматематичного моделювання, економічного та фінансового аналізу
Голубнича Галина Петрівна, канд. екон. наук, доц.
Навчальні дисципліни: Системи економічного контролю,
Ревізійна робота, Звітність підприємства, Міжнародні
стандарти аудиту. Наукові інтереси: Проблеми удосконалення обліково-аналітичних інформаційних систем.
Євсеєнко Ольга Федорівна, канд. екон. наук, доц.
Навчальні дисципліни: Демографія, Економічна статистика, Статистика. Наукові інтереси: Дослідження проблем демографічного розвитку України та статистичного
забезпечення регулювання фондового ринку України.
Коблянська Олена Іванівна, канд. екон. наук, доц.
Навчальні дисципліни: Фінансовий облік, Облікова
політика підприємства, Організація бухгалтерського
обліку. Наукові інтереси: Проблеми вдосконалення
бухгалтерського і податкового обліку, облік і аудит
експортно-імпортних операцій.

ЕКОНОМІКА. 130/2011
Мельник Тетяна Григорівна, канд. екон. наук, доц.
Навчальні дисципліни: Кадрове діловодство, Теорія
бухгалтерського обліку, Бухгалтерський облік підприємств. Наукові інтереси: Актуальні проблеми впровадження електронного документообігу на підприємствах, в установах та організаціях.
Мисака Ганна Вікторівна, канд. екон. наук, доц. Навчальні дисципліни: Аудит в банках, Облік в банках, Аналіз банківської діяльності. Наукові інтереси: Методологія
та організація бухгалтерського обліку в банківських установах та економічного аналізу банківської діяльності.
Моторина Тетяна Михайлівна, канд. екон. наук, доц.
Навчальні дисципліни: Система національних рахунків,
Міжнародний аудит, Міжнародна статистика, Бухгалтерський облік та аудит. Наукові інтереси: Проблеми гармонізації та стандартизації обліку та статистики в Україні.
Панасенко Людмила Іванівна, канд. екон. наук,
доц. Навчальні дисципліни: Теорія економічного аналізу, Стратегічний аналіз, Контролінг. Аналіз господарської діяльності. Наукові інтереси: Дослідження методологічних аспектів економічного аналізу, стратегічного
аналізу та контролінгу.
Самофалов Петро Петрович, канд. екон. наук,
доц. Навчальні дисципліни: Управлінський облік,
Управління витратами, Методи і моделі прийняття рішень в обліку і аудиті. Наукові інтереси: Дослідження
методів і моделей прийняття рішень в аналізі, обліку і
контролі, Моделі управління витратами.
Фещенко Євгенія Аркадіївна, канд. екон. наук, доц.
Навчальні дисципліни: Облік в бюджетних установах,
Бюджетний облік. Наукові інтереси: Актуальні питання
гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку у
бюджетних установах в Україні.
Шарманська Валентина Миколаївна, канд. екон.
наук, доц. Навчальні дисципліни: Експертиза в бухгалтерському обліку, Судово-бухгалтерська експертиза,
Бухгалтерський облік. Наукові інтереси: Проблеми теорії бухгалтерського обліку, методологія та організація
судово-бухгалтерської експертизи.
Шморгун Наталія Петрівна, канд. екон. наук, доц.
Навчальні дисципліни: Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, Облік у зарубіжних країнах, Фінансовий аналіз. Наукові інтереси: Проблеми удосконалення
аналізу фінансового стану підприємства.
Коблянська Галина Юріївна, канд. екон. наук, ас.
Навчальні дисципліни: Організація інформаційних систем і технологій обліку і звітності, Методи та моделі
прийняття рішень в обліку і аналізі. Наукові інтереси:
Дослідження методологічних та організаційних засад
бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій.
Нішенко Людмила Петрівна, канд. екон. наук, ас.
Навчальні дисципліни: Бюджетний облік, Звітність підприємства. Наукові інтереси: Проблеми гармонізації та
стандартизації бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в Україні відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Ярошовець Наталія Володимирівна, канд. екон. наук, ас. Навчальні дисципліни: Історія бухгалтерського обліку, Теорія бухгалтерського обліку. Наукові інтереси: Дослідження історії бухгалтерського обліку і аудиту в Україні.
Приходько Катерина Русланівна, канд. екон. наук, ас. Навчальні дисципліни: Економічна статистика,
Система національних рахунків. Наукові інтереси:
Проблеми гармонізації та стандартизації обліку та
статистики в Україні.
Висоцька Людмила Миколаївна, ас. Навчальні дисципліни: Фінансова статистика, Економічна статистика,
Банківська статистика. Наукові інтереси: Удосконалення
статистичного аналізу банківської системи в Україні.
Іваненко Олена Іванівна, ас. Навчальні дисципліни: Податковий облік, Основи бухгалтерського обліку.

~7~
Наукові інтереси: Методологія і організація податкового
обліку, актуальні питання обліку видів економічної діяльності в Україні.
Мелюс Олександр Вікторович, ас. Навчальні дисципліни: Управлінський облік. Методи і моделі прийняття рішень в обліку і аудиті. Наукові інтереси: Розробка
методології та організації управлінського обліку.
На початку 2010 р. на кафедрі обліку та аудиту відбулися істотні трансформаційні процеси, пов'язані зі
створенням, відповідно до наказу ректора, на її базі
двох кафедр: кафедри екологічного менеджменту (зав.
кафедри проф. Купалова Г.І.) та кафедри статистики і
демографії (зав. кафедри проф. Ковтун Н.В.). Таким
чином, станом на 1.01.2011 р. кафедра обліку та аудиту
налічувала 18 науково-педагогічних працівників, з них
15 штатних і 3 сумісники. За якісним складом: 4 – доктори економічних наук, професори, 12 – кандидати економічних наук, доценти, 2 асистенти без наукового ступеня. З їх числа: чоловіків – 4, жінок – 14. Середній вік
становить 42,7 роки. На кафедрі працює 7 викладачів,
які є сертифікованими аудиторами та членами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України
(ФПБАУ). Щодо персонального складу, то він такий:
Швець В.Г., Гура Н.О., Дорош Н.І., Дрозд І.К., Засадний Б.А.,
Головко В.І., Голубнича Г.П., Коблянська О.І., Мисака Г.В.,
Мельник Т.Г., Шарманська В.М., Фещенко Є.А., Коблянська Г.Ю., Висоцька Л.М., Мелюс О.В., Панасенко Л.І.,
Стиренко Л.М., Нішенко Л.П. Це щодо статистичної
хронології подій становлення та розвитку кафедри обліку та аудиту.
Змістовна частина діяльності кафедри полягає у наступному:
Кафедра обліку та аудиту є випускаючою і здійснює
підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними
рівнями: бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Облік і аудит" на денній та заочній формі навчання. Висока кваліфікація науково-педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп'ютерних технологій та програмного
забезпечення дозволяють здійснювати підготовку висококваліфікованих економістів з обліку і аудиту нового
покоління. За період існування кафедра підготувала
близько однієї тисячі фахівців з обліку і аудиту, які працюють на посадах головних спеціалістів на підприємствах, в державних установах і організаціях, викладачів
вищих навчальних закладів Києва та України, наукових
співробітників у науково-дослідних інститутах, у бізнесових структурах.
Для ефективного забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів викладачами кафедри видані одноосібні підручники та навчальні посібники з грифом МОН України: Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку (2008), Коблянська О.І. Фінансовий
облік (2007), Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика (2006),
Головко В.І. Економічний аналіз (2008), Гура Н.О. Облік
видів економічної діяльності (2010), Ковтун Н.В. Теорія
статистики (2008) Герасименко С.С. Економічна статистика (2001), Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу
(2008), Дрозд І.К. Бухгалтерський облік та внутрішній
державний аудит за міжнародними стандартами (2009),
Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних
установ (2008), Голубнича Г.П. Економічний аналіз
(2008), Шарманська В.М. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку (2003), Шарманська В.М. Судова бухгалтерія (2008), Мисака Г.В., Шарманська В.М.
Бухгалтерський облік (2007) Панасенко Л.І. Теорія економічного аналізу (2007), Галицька Е.В. Банківська статистика (2002), Моторина Т.М. Система національних
рахунків (2001). Підручник Швеця В.Г. "Теорія бухгалтерського обліку" витримав п'ять перевидань, що засві-
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дчує високий рівень книги і визнання викладачами і
студентами ВНЗ України.
Кафедра проводить значну науково-дослідну роботу
за комплексною науковою держбюджетною темою
"Розробка методологічних засад стандартизації та гармонізації національного рахівництва в умовах реформування економіки України". Науковий керівник теми,
завідувач кафедри, д.е.н., проф. Швець В.Г. Наукові
дослідження здійснюються за такими основними напрямами: удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності на основі їх
стандартизації та гармонізації; сучасні методи економіко-статистичного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств; стандартизація аудиту та державного фінансового контролю. За даними напрямками
працюють проблемні групи студентів, діють наукові семінари викладачів та аспірантів, проводяться науковопрактичні конференції, публікуються монографії.
Науковцями кафедри підготовлені такі одноосібні
монографії: Приходько М.О.Методологія та організація
контролю (1992), Швець В.Г. Відтворення трудового
потенціалу села України: статистико-економічний аналіз (1993), Дорош Н.І. Аудит: методологія та організація
(2001), Ковтун Н.В. Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика (2005), Дрозд І.К. Контроль економічних систем (2004), Гура Н.О. Облік у житловокомунальному господарстві: теорія і практика (2006).
Зусиллями кафедри та на її базі були проведені
найбільш вагомі такі науково-практичні конференції:
Всеукраїнська науково-методична конференція "Удосконалення обліково-аналітичної освіти в контексті Болонського процесу", грудень 2005 р.; Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і методологія економіко-статистичного аналізу і прогнозування", грудень
2007 р.; Всеукраїнська науково-методична конференція
"Сучасний стан та перспективи розвитку державного
контролю і аудиту в Україні", листопад 2009 р.; У конференціях брали участь провідні вчені і фахівціекономісти з обліку, аудиту, економічного аналізу, завідувачі кафедрами обліку та аудиту провідних університетів, вчені з науково-дослідних установ, галузевих міністерств і відомств. Учасники конференції ініціювали
розробку важливих нормотворчих документів, а резолюції направлялися до економічних спеціалізованих
міністерств і відомств. За результатами конференції
друкувалися збірники тез доповідей і видавалися спеціальні випуски наукових статей Вісника Київського університету серія "Економіка".
Кафедра обліку та аудиту проводить підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Щорічно на кафедрі навчається 14-15 аспірантів та докторантів.
На кафедрі обліку та аудиту під керівництвом д.е.н.,
проф. Швеця В.Г. сформована і розвивається потужна
наукова школа обліковців-аналітиків, діяльність якої
зосереджена на розробці та реалізації стратегічних напрямків реформування системи обліку і фінансової звітності, удосконалення економічного аналізу, контролю і
аудиту в умовах їх гармонізації та стандартизації до
вимог Європейського союзу та міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ). Наукові розробки та проекти школи знайшли відображення в опублікованих монографіях, які отримали високу оцінку фахівців, схвальні відгуки керівників найвищої ланки державного управління та практиків. Про це засвідчують видані підручники, навчальні посібники , які відповідають сучасним ви-

могам наукового та професійного забезпечення навчального процесу при підготовці бакалаврів та магістрів з
обліку і аудиту. Професор Швець В.Г. особисто докладає чимало зусиль до формування сучасного освітнього середовища багаторівневої підготовки фахівців з
обліку та аудиту та створення методологічних і організаційних засад впровадження принципів європейських
освітніх стандартів у навчальний процес.
Протягом тривалого часу кафедра обліку та аудиту
підтримує тісні творчі зв'язки з профільними кафедрами
всіх класичних університетів, Київського національного
економічного університету, Київського національного
торговельно-економічного університету, Національної
академії статистики, обліку і аудиту, економічних університетів Харкова, Донецька, Одеси, Тернополя,
Львова, провідними науково-дослідними інститутами,
зокрема Науково-дослідним фінансовим інститутом
(НДФІ), Науково-дослідним інститутом статистики. Ефективність взаємозв'язків істотно впливає на якість наукової, навчально-методичної роботи, організацію навчальної та науково-дослідної практики магістрів.
Одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри
обліку та аудиту є розвиток міжнародного наукового
співробітництва. Кафедра бере активну участь у двохсторонніх програмах (у частині підвищення кваліфікації
викладачами кафедри у форматі "освіта освітян"), успішно взаємодіє з освітніми та науковими структурами
таких авторитетних міжнародних організацій, як Всесвітній банк, Міністерство фінансів США, Європейська
Спільнота (Програми Проектів ТАСІС), Європейська
асоціація бухгалтерів. Ефективно розвивається співпраця з провідними вищими навчальними закладами
Росії, Казахстану, США, Канади, Великої Британії, ФРН,
Чехії, Угорщини, Польщі. Основний зміст міжнародного
наукового співробітництва складають: участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах; спільні наукові дослідження і публікація їх результатів; обмін науковими та навчально-методичними публікаціями; стажування викладачів та студентів.
Плідна співпраця кафедри з профільними Комітетами
Верховної Ради, Адміністрацією Президента, Міністерством фінансів, освіти та науки, Держкомстатом України,
Аудиторською і Рахунковою палатами України та Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України
(ФПБАУ) сприяє реалізації наукових здобутків і удосконаленню навчального процесу з підготовки фахівців.
Професори та доценти кафедри проводять значну
науково-громадську роботу. Так, професори кафедри
Швець В.Г., Дорош Н.І., Дрозд І.К., Гура Н.О. є членами
редколегій фахових наукових журналів "Статистика
України", "Бухгалтерський облік і аудит", "Баланс", спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій, методологічних рад при Міністерстві фінансів та
Держкомстату України, експертних рад ВАК України,
експертами ДАК Міносвіти і науки України. Всі вони беруть активну участь у роботі тимчасово створених комісій з розробки та удосконалення податкового, пенсійного та трудового законодавства.
В даний час науково-педагогічний потенціал кафедри зосереджено на активізації науково-дослідної діяльності студентів та аспірантів з метою пошуку обдарованої молоді для подальшого навчання на магістерській
програмі та в аспірантурі, формування для потреб кафедри висококваліфікованих фахівців із сучасним мисленням, вільним володінням іноземними мовами та
комп'ютерними технологіями.
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