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Розглянуто історію створення, становлення та етапи розвитку кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій. Відображено
основні напрями наукової роботи співробітників кафедри та навчальнометодичної роботи щодо створення підручників і навчальних посібників з
профільних дисциплін за напрямом підготовки «Облік і аудит» з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
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У 2012 р. виповнилося 20 років з моменту відкриття
в нашому університеті спеціальності «Облік і аудит».
Слід відмітити, що протягом майже десяти років велику увагу вирішенню питання відкриття спеціальності
0608 «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» в нашому навчальному закладі
приділяли керівництво інституту, зокрема ректор
І. Гулий.
З початку створення кафедру очолює канд. екон.
наук, професор Л. Чернелевський, який до переходу на
роботу в Університет (1987 р.) багато років працював
на керівних посадах в системі харчової промисловості
та агропромислового комплексу України.
Працюючи в 1982–1986 рр. в центральному апараті
Мінм’ясомолпрому УРСР, в 1986–1987 рр. – в центральному апараті Держагропрому УРСР та з 1987 р. – на
посаді завідувача кафедри економіки, а з 1992 р. на посаді завідувача новоствореної кафедри обліку і аудиту
професор Л. Чернелевський вносить свій посильний
вклад у вирішення проблеми підготовки кадрів вищої
кваліфікації в НУХТ.
Керівництвом кафедри було докладено багато зусиль щодо становлення кафедри з нової для Університету спеціальності «Облік і аудит», формування професорсько-викладацького складу кафедри, розробки методичного забезпечення 34 дисциплін, які викладаються колективом кафедри обліку і аудиту й сьогодні.
З 1991 р. наш навчальний заклад готує висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту. Починали ми з 25
студентів І курсу в 1991 р. і дійшли до випуску 626 фахівців (331 – бакалавр, 198 – спеціалістів, 97 – магістрів) у 2012 р. Ці дані свідчать, що наш Університет дійсно був підготовленим до відкриття нової спеціальності, має чудову матеріально-технічну базу та високоосвічений професорсько-викладацький персонал з обліку
і аудиту.
У 1992 р. з кафедри економіки і бухгалтерського

обліку в харчовій і м’ясо-молочній промисловості виділилась кафедра бухгалтерського обліку, яка у 1995 р.
була перейменована на кафедру обліку і аудиту.
Першими викладачами новоствореної кафедри були
доктор екон. наук, професор Н. Ткаченко, кандидати
екон. наук, доценти Д. Гандзюк, І. Мозгова, М. Перетятько, Л. Момот.
Сьогодні в складі кафедри працюють доктор екон.
наук, професор Н. Ткаченко, кандидати економічних
наук, доценти Н. Беренда, Л. Духновська, І. Жолнер,
О. Михайленко, Г. Осадча, Н. Слободян, Ю. Темчишина, В. Небильцова, Л. Момот, старші викладачі О. Овдій, Т. Редзюк, Л. Соломчук, асистенти В. Бевз, І. Кравченко, Н. Кудренко, С. Ніколаєнко, С. Скоморохова,
В. Чорна, О. Щербина.
До підготовки спеціалістів різних рівнів, керівництва
магістерськими програмами кафедра залучає провідних
учених з інших вищих навчальних закладів м. Києва.
За період існування кафедри було підготовлено і захищено одна докторська та шість кандидатських дисертацій, вченими кафедри за цей період видано одну монографію, дев’ять підручників, двадцять навчальних
посібників з грифом МОНМС України.
Велику роботу колектив кафедри проводить щодо
методичного забезпечення навчального процесу. Реформа бухгалтерського обліку в Україні, необхідність
впровадження в життя національного плану рахунків
та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку поставили перед колективом кафедри
проблему постійного оновлення методичного забезпечення з бухгалтерського обліку, економічного аналізу
і аудиту. Протягом останніх років ця проблема колективом кафедри успішно вирішується.
Наукові здобутки кафедри зумовлені насамперед
високим професійним рівнем та позитивним моральним кліматом, що панує у колективі та у відносинах зі
студентами. Такій плідній роботі колективу сприяла
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раціональна організація його наукової діяльності.
За основним напрямом наукової діяльності затверджено держбюджетну тему: 0112U001495 «Удосконалення
обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової
економіки» (науковий керівник, професор Л. Чернелевський).
За період функціонування колектив кафедри обліку
і аудиту разом з заочними факультетами НУХТ станом
на 1 січня 2013 р. підготували більш як вісім тисяч висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту (3 494
бакалаври, 3 959 спеціалістів та 668 магістрів).
Фахівці спрямування «Облік і аудит» необхідні всім
галузям економіки. Передусім вони потрібні у виробничій сфері – всім галузям харчової промисловості: цукровій, олієжаровій, спиртовій, лікеро-горілчаній, виноробній, пиво-безалкогольній, консервній, кондитерській, хлібопекарській, м’ясній, молочній тощо. Висококваліфікованих фахівців потребує також сільське господарство, транспорт, торгівля, будівництво, легка промисловість та інші галузі економіки, де вже працюють
та набувають досвіду випускники нашого Університету.
В нинішніх економічних реаліях неможливо
уявити підприємство, установу або організацію виробничої та невиробничої сфери, що ефективно працює,
розвивається, отримує прибутки від своєї діяльності,
без належної організації бухгалтерського фінансового
та управлінського обліку, внутрішнього аудиту, формування облікової інформації, контролю та аналізу виробничо-господарської діяльності. Адже саме завдяки
цим процесам керівництвом приймаються економічно
обґрунтовані управлінські рішення щодо подальшого

існування та оптимального динамічного розвитку підприємства.
Наші колишні студенти, яких ми з гордістю та повагою можемо вже сміливо назвати колегами, працюють
на різних посадах підрозділів бухгалтерій промислових
підприємств; фінансовими директорами та менеджерами виробничих об’єднань, підприємств і організацій різних форм власності і галузей господарювання (в тому
числі приватних підприємств та підприємств малого бізнесу), в управліннях обліку і звітності відповідних міністерств і відомств, на керівних посадах відділів обліку і звітності, економістів-бухгалтерів з методології обліку, наукових співробітників з питань обліку, аудиту
та економічного аналізу.
Добре зарекомендували себе наші випускники на
посадах головних бухгалтерів та їх заступників, економістів, бухгалтерів в республіканських обласних та районних структурах ДПА, Пенсійного фонду та інших
бюджетних установах. За бажанням та покликанням
молоді фахівці можуть працювати викладачами з обліку, економічного аналізу, контролю і ревізії, аудиту в
вищих навчальних закладах, коледжах, технікумах тощо.
По закінченню Університету та після відповідного
стажу роботи за фахом випускники спеціальності «Облік і аудит» мають можливість займатись аудиторською
діяльністю. Одержавши в установленому порядку сертифікат аудитора, вони можуть працювати аудиторами
незалежних аудиторських фірм (українських і закордонних, наприклад таких, як PricewaterhouseCoopers,
Ernst and Young) та створювати власні аудиторські фірми.

Зростання теоретичного та практичного рівня наукових доробок викладачів кафедри сприяє підвищенню
ефективності навчального процесу та вдосконаленню змісту навчання із застосуванням сучасного навчальнометодичного забезпечення.
Викладачами кафедри досконало досліджено методологію й організацію обліку, аналізу і аудиту як підприємств харчової промисловості, так і підприємств інших галузей включаючи бюджетну сферу та банківські установи із урахуванням особливостей їх діяльності.
Рассмотрена история создания, становления и этапы развития кафедры учета и аудита Национального университета пищевых технологий. Отражены основные направления научной работы сотрудников
кафедры и учебно-методической работы относительно создания учебников и учебных пособий по профильным дисциплинам по направлению «Учет и аудит» с грифом Министерства образования и науки,
молодежи и спорта Украины.
Ключевые слова: кафедра, бухгалтерский учет, экономический анализ, контроль,
аудит, научная работа, методические рекомендации.
The history of the creation, development and milestones of Department accounting and audit of the National
University of Food Technologies. Displayed main directions of scientific work of department and Educational
work to create textbooks and manuals relevant disciplines in the direction of «Accounting and audit» by the
Ministry of Education, Science, Youth and Sports of Ukraine.
Key words: department, accounting, economic analysis, control, audit, research, guidelines.
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