
Звіт
завідувача кафедри статистики, обліку та аудиту економічного
факультету Нестеренко Оксани Олександрівни, д. е. н., проф.,

ректору про роботу кафедри в 2021/2022 навчальному році

1. Робота з кадрами
1.1. Склад  кафедри  (кількість  осіб  та  ставок):  загальна  кількість

науково- педагогічних працівників - 16 (13,0 ставки); доктори наук, професори -
4, кандидати наук, доценти - 13; кількість аспірантів - 2.

1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами.
Питома  вага  викладачів  з  науковими  ступенями  –  93,75%,  з  вченими

званнями – 93,75%.
На  кафедрі  упродовж  року  навчалось  2  аспіранти.  Атестувалась

позитивно.
1.3. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань.
План стажувань повністю виконано.
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: Міжнародне

стажування «Статистика міжнародної  торгівлі  товарами 2022 (IMTS)» (відділ
статистики ООН, Світова організація торгівлі) з 28 лютого по 12 квітня 2022 р.
(180 год.)  пройшли 4 викладачі  – Корепанов О.С.,  Корепанов Г.С.,  Лазебник
Ю.О., Чала Т.Г.

Підвищення  кваліфікації  за  індивідуальною  програмою  «Розширення
теоретико-методологічних підходів і прикладних аспектів використання методів
економіко-статистичної  аналітики  діяльності  підприємств,  організацій  та
установ, а також участь у підготовці до другого перепису населення в Україні у
2023 році  з метою застосування в науковій діяльності й навчальному процесі» в
Головному управлінні статистики у Харківській області пройшла Кущенко О.І.
з 01.03.2021 року по 31.05.2021 року (180 год.).

Участь  у  міжнародному  проєкті  Модуль  Жана  Моне  «Європейська
інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» приймали Слюніна Т.Л. та Розіт Т.В.
на протязі 2021-2022 р. (114 годин).

1.4. Діяльність  із  забезпечення  оптимального  балансу  досвідчених  та
молодих викладачів і науковців.

Кадровий склад кафедри має таку структуру:
- віком до 40 років - 6 викладачів (35,3 % загальної кількості), у тому

числі 3 д. е. н., професора, та 1 к. е. н., доцента, 2 к.е. н, 1 без наук. ступеня. 
- віком від 40 - 11 викладачів (64,7% загальної чисельності), у т.ч. 1

д.е.н., професор, 10 к. е. н. , доценти 
- з 11 викладачів віком від 40 років мали пенсійний вік 4 викладачів

(23,5 %  загальної кількості). 
1.5. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.



Проблемою  можна  вважати  недостатнє  використання  можливостей
закордонних стажувань.

Шляхами вирішення проблеми є: розширення міжнародних контактів та
пошук  фінансових  джерел  для  забезпечення  матеріальної  складової  таких
стажувань.

Крім  того,  враховуючи  науковий  потенціал  магістрів  за  071
спеціальністю,  доцільно  запланувати  ліцензування  ОНП  третього  рівня  за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

2. Результати  науково-інноваційної  діяльності  і  роботи  з
комерціалізації результатів НДР

2.1. Фундаментальні  та  прикладні  НДР,  що  виконуються  за
результатами конкурсу, проведеного МОН України, обсяги їх фінансування в
2019 та 2020 роках (номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників).

Не виконувались.
2.2. НДР, що виконуються за кошти держбюджету на конкурсній основі

(ДФФД  України,  програма  «Наука  в  університетах»  тощо),  обсяги  їх
фінансування  в  2021  та  2022  роках  (номери тем,  угод,  контрактів,  прізвища
керівників).

Не виконувались.
2.3. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з

іноземними замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету в 2021
та 2022 роках (номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників).

Не виконувались.
2.4. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з

українськими замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету в 2021
та 2022 роках роках (номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників).

Не виконувались.
2.5. Подання  проектів  для  участі  у  міжнародних  науково-освітніх

програмах (навести назви програм, назви проектів, перелік партнерів).
Не  подавались.  Започатковані  переговори  з  кафедрами  економічного

факультету та Каразінською школою бізнесу про виконання спільних проектів з
проблем обліково-аналітичного забезпечення бізнесу та менеджменту.

2.6. Подання  проектів  для  участі  в  українських  науково-освітніх
програмах (навести назви програм, назви проектів, перелік партнерів).

Не  подавались.  Започатковані  переговори  з  кафедрами  економічного
факультету,  Каразінською  школою  бізнесу  та  Каразінською  банківською
школою щодо виконання спільних проектів з  проблем обліково-аналітичного
забезпечення повоєнного відновлення економіки України.

2.7. Переговори,  проведені  з  метою  комерціалізації  наукових
результатів та їх результативність.

Не проводились.



2.8. Перелік інноваційних розробок,  підготовлених для впровадження,
описи  яких  надані  до  Інноваційного  центру  університету  протягом  звітного
періоду.

Немає.
2.9. Монографії,  розділи  монографій,  видані  англійською  мовою  та

іншими  іноземними  мовами  у  провідних  іноземних  видавництвах  наукової
літератури.

Nesterenko O., Kovalevska N., Nesterenko I. Audit of integrated reporting in
the context of sustainable development. Мonograph, State Biotechnology University.
Tallinn: Teadmus OÜ, 2021, 112 p. 

Kushchenko O., Dushina D. Informative possibilities of platform of Alteryx are
in  relation  to  optimization  of  effective  management  a  market).  Obszary  rozwoju
współczesnego  biznesu.  Monograph.  Redakcja  Dorota  Burzyńska  Piotr  Idrian.
Skierniewice, 2022. PP.162-169. URL: www.pusb.pl.

Kushchenko  O.,  Nazarova  O.,  Chupryna  O. Theoretical  Foundations  in
Economics  and  Management:  collective  monograph.  Іnternational  Science  Group.
р.671-680.  Boston  :  Primedia  eLaunch,  2022.  872  р.  Available  at  :  DOI  –
10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.2.

Монографії, видані за рішенням Вченої ради Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна.

Немає.
2.10. Статті,  опубліковані  у  виданнях,  що  враховуються  системами

SCOPUS та/або ISI (надати список).
Немає.
2.11. Відомості  щодо  міжнародних  конференцій,  проведених  на  базі

Харківського  національного  університету  імені  В.Н.  Каразіна,  що  були
організовані кафедрою.

Не проводились.
2.12. Відомості  щодо  всеукраїнських  конференцій,  проведених  на  базі

Харківського  національного  університету  імені  В.Н.  Каразіна,  що  були
організовані кафедрою.

Не проводились.
2.13. Подання матеріалів для здобуття державних премій в галузі науки і

техніки,  стипендій,  грантів,  премій  Президента  України,  Верховної  Ради
України, Кабінету Міністрів України, НАН України.

Не подавались.
2.14. Організація наукової роботи студентів та її результати.
Щорічно  не  менш  ніж  40%  студентів  беруть  участь  у  традиційних

наукових конференціях, що організовуються на економічному факультеті.
Крім того, передбачено виконання елементів наукового дослідження при

виконанні курсових робіт бакалаврами та дипломних робіт магістрами.

http://www.pusb.pl/


На кафедрі склалась система роботи із залучення студентів до підготовки
наукових  публікацій  (статті  у  фахових  виданнях,  тези  доповідей  на
міжнародних наукових конференціях тощо) на завершальному етапі підготовки
магістерських дипломних робіт.

Зокрема, доц. Пономарьова Т.В. забезпечила публікацію 2 наукових праць
студентів:

Крупчицький  О.  Д.  Ключові  домінанти  корпоративноїсоцільної
відповідальності  в  контексті  европейського  розвитку.  Міжнародна  науково-
практична  конференція  студентів  та  аспірантів  “Україна  і  світ:  гуманітарно-
технічна еліта і соціальний прогрес” (м. Харків, 15-16 квітня 2022 року). Харків:
НТУ ХПІ, 2022.

Кияшко М. О. Сучасний стан екологічного оподаткування. Міжнародна
науково-практична  конференція  студентів  та  аспірантів  “Україні  і
світ:гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес” (м. Харків, 15-16 квітня
2022 року). Харків: НТУ ХПІ, 2022.

Крім того, доц. Кущенко О.І. активно працює зі студентами. Зокрема, у
звітному  періоді  здійснила  наукове  керівництво  5  студентами  та  сприяла
публікації їх тез доповідей на науковій конференції:

Дучева  А.В.,  наук.  керівник  Кущенко  О.І.  Аналітика  динаміки
географічної  структури  експорту  товарів  Харківської   області.  Актуальні
питання  та  перспективи  проведення  наукових  досліджень:  матеріали   II
Міжнародної студентської наукової конференції , м. Кременчук, 8 жовтня, 2021
рік /Молодіжна  наукова ліга. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021.
Т.1. С.7-9. URL:. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/08.10.2021/601
DOI:10.36074/liga-08.10.2021   

Зернова В.О., наук. керівник Кущенко О.І. Аналіз динаміки географічної
структури зовнішньої торгівлі товарами Харківської області. Актуальні питання
та  перспективи  проведення  наукових  досліджень:матеріали  II  Міжнародної
студентської  наукової  конференції,  м.  Кременчук,   8  жовтня,   2021  рік
/Молодіжна   наукова   ліга.  Вінниця:  Європейська  наукова  платформа,  2021.
Т.1.С.68-70.
URL:https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/08.10.2021/601 

Оніщенко К.С.  наук.  керівник Кущенко О.І.  Застосування можливостей
бізнес-статистики Data  Mining  в  оцінюванні  успішності  студентів.  Тенденції,
проблеми та шляхи їх вирішення у організаційно-методологічному забезпеченні
підготовки фахівців: Збірник наукових праць за матеріалами наукової інтернет -
конференції  з  проблем вищої  освіти  і  науки  (18 листопада  2021  р.).  Харків,
ХНАДУ,  2021.  С.215-217.  Сертифікат  URL:
https://dl.khadi.kharkov.ua/enrol/index.php?id=2624 

Колганова М.М., Петряков А.П., наук. керівник Кущенко О.І. Аналітика
прогресу  Харківської  області  у  досягненні  ЦСР  економічного  спрямування.
Пріоритетні  напрямки  та  вектори  розвитку  світової  науки:  матеріали  II



Міжнародної  студентської  наукової  конференції,  м.  Дрогобич,  19  листопада,
2021  рік/ГО  «Молодіжна  наукова  ліга».  Вінниця:  ГО  «Європейська  наукова
платформа»,  2021.  Т.1.  С.7-9.
URL:https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/inter-19.11.2021.

Дягілева  О.В.,  Передера  А.А.,  наук.  керівник Кущенко О.І.  Аналітична
оцінка прогресу України у досягненні ЦСР. Наука сьогодення: від досліджень
до  стратегічних  рішень:  Матеріали  III  Міжнародної  студентської
науковоїконференції, м. Рівне, 26 листопада,  2021рік  / ГО«Молодіжна наукова
ліга».Вінниця:  ГО«Європейська  наукова  платформа»,  2021.  Т.1.  С.6-8.  URL:
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/inter-26.11.2021.

Чала  Т.Г.  теж  здійснювала  керівництво  науковою роботою студентів  з
підготовкою наукової статті у виданні, що не має імпакт-фактора, та доповіді на
міжнародній конференції:

Комлєва  М.  А.,  Чала  Т.  Г.  Застосування  сингулярного  спектрального
аналізу  для  прогнозування  динаміки  ринку  землі  сільськогосподарського
призначення в Україні. Innovations and prospects of world science. Proceedings of
the  6th  International  scientific  and  practical  conference.  Perfect  Publishing.
Vancouver,  Canada.  2022.  Pp.  936-938.  URL:  https://sci-conf.com.ua/wp-
content/uploads/2022/02/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-
SCIENCE-2-4.02.22.pdf

Комлєва  М.  А.,  Чала  Т.  Г.  Використання  міжнародних  класифікацій  у
рамках аналізу ринку сільськогосподарських угідь в Україні. Modern directions
of scientific research development. Proceedings of the 8th International scientific and
practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 911-917. URL:
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/MODERN-DIRECTIONS-OF-
SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-26-28.01.22.pdf

Лазебник  Ю.О.  теж  підготувала  студента  та  доповідь  на  міжнародній
конференції:

Лазебник  Ю.О.,  Зуєв  В.М.  Методична  база  аналітичного  дослідження
рівня та якості  життя населення України. International  Scientific Innovations іn
Human Life: Proceedings of the 5th International scientific and practical conference.
(Manchester, United Kingdom, November 17-19, 2021). Cognum Publishing House.
Manchester, United Kingdom. 2021. PP. 804-809. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-
content/uploads/2021/11/INTERNATIONAL-SCIENTIFIC-INNOVATIONS-IN-
HUMAN-LIFE-17-19.11.21.pdf

Глушач  Ю.С.  теж  здійснювала  керівництво  науковою  роботою  3
студентів:

Шавріна  Ю.В.  Бухгалтерський  облік  як  інструмент  для  попередження
економічних  криз  //  Модернізація  та  наукові  дослідження:  парадигма
інноваційного  розвитку суспільства  і  технологій  :  Матеріали  V Міжнародної
науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 січня 2022 р.) / ГО «Інститут

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/inter-26.11.2021


інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН
України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2022. C.72.

Рижко Д.С.  Шляхи удосконалення  спрощеної  системи оподаткування  в
Україні //Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних
цілей  сталого  розвитку:  Матеріали  ІІІ  Міжнародної  науково-практичної
Інтернет-конференції  (м.Київ,10  червня  2022р.)  /  Київський  національний
університет технологій та дизайну, 2022.

Левицька  Є.  Світова  практика  нівелювання  подвійного  //Імперативи
економічного  зростання  в  контексті  реалізації  глобальних  цілей  сталого
розвитку: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
(м.Київ,10 червня 2022р.) / Київський національний університет технологій та
дизайну, 2022.

Слюніна Т.Л. здійснювала керівництво науковою роботою 2 студентів:
Слюніна Т. Л., Кизим А. Ю. Основні тенденції зміни ринку аудиторсь-ких

послуг  в  Україні  та  напрями  їх  вирішення  :  збірник  тез  доповідей  ХІІ
Всеукраінської   нау-ково-практичної  конфе-ренції  «Майбутній  нау-ковець  –
2021» (3 грудня 2021 р.) -  Сєверодо-нецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля,
2021. – С. 284-285.

Слюніна  Т.Л.,  Сайко  О.  С.  Новації  податкових  перевірок  під  час  над-
звичайного  стану  в  краї-ні:  матеріали  ХІI  Міжна-родної  науково-практичної
конференції MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RE-SEARCH DEVELOP-
MENT, м. Чикаго, США,  18-20 травня 2022 року.

2.15. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.
Головними  проблемами  наукової  роботи  на  кафедрі  є  відсутність

планових тем НДР та грантових проектів. У зв’язку з цим планується розробка
кафедральної теми НДР та її державна реєстрація, а також пошук додаткових
джерел позабюджетного фінансування наукової роботи.

Крім того, доцільним є вивчення можливостей організації та проведення
на  базі  кафедри  (або  за  спільної  участі  кафедр  економічного  профілю  на
факультеті)  наукових  (науково-практичних)  конференцій  з  актуальних
облікових та економічних проблем.

3. Результати роботи із забезпечення якості освіти
3.1. Відомості про загальне та навчальне навантаження кафедри.
Загальне навчальне навантаження – 7676 годин, середнє навантаження на

1 ставку науково- педагогічних працівників – 590 годин (НПП).
3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу.
Внаслідок агресії  російської федерації корпус економічного факультету,

де розміщувалася кафедра зруйновано. Матеріальна база навчального процесу
знищена. Навчання проходить в дистанційному форматі.

3.3. Ліцензування та акредитація напрямів і спеціальностей підготовки
фахівців.



Кафедра, відповідно от наявних ліцензій, здійснює підготовку бакалаврів,
магістрів та докторів філософії за 6 освітньо-професійними («Бізнес-аналітика
та  міжнародна  статистика»,  «Економічна  аналітика  та  статистика»  зі
спеціальності 051 «Економіка», «Облік і  оподаткування» зі спеціальності 071
«Облік і оподаткування» бакалаврського та магістерського рівнів) та 1 освітньо-
науковою  (підготовка  докторів  філософії  зв  спеціальності  051  «Економіка»)
програмами.  Акредитація  бакалаврських  та  магістерських  програм  зі
спеціальності 051 запланована на 2026 р, зі спеціальності 071 – на 2025 р. У
звітному періоді усі ОНП були оновлені та приведені у повні відповідність до
затверджених державних стандартів.

3.4. Запровадження  нових  навчальних  дисциплін  (надати  список,
прізвища викладачів-розробників).

У поточному навчальному було запроваджено 2 нових курси:
1. «Статистичні бази даних» - доц. Корепанов Г.С.
2. «Організація статистичних спостережень» - доц. Кущенко О.І.
3.5. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність.
У  2021-2022  р.  кафедрою  використовувались  наступні  форми

профорієнтаційної роботи:
1) розміщення  інформації  для  абітурієнтів  магістратури,  що

представлена на сторінці кафедри на сайті економічного факультету;
2) проведення  безпосередньої  агітаційної  роботи  зі  вступниками  до

бакалаврату  у  середніх  школах  через  соціальні  мережі  (Facebook,  Instagram),
Telegram канал (https://t.me/statkarazin)  та  днях  відкритих  дверей
(https://www.youtube.com/c/KarazinUniver);

3) безпосередня  участь  в організації  вступної  кампанії  економічного
факультету (Кущенко О.І., Косата І.А., Слюніна Т.Л. та інші);

3.6. Видання  підручників  та  іншої  навчальної  літератури  (з  грифом
МОН України та без грифу МОН України).

Без грифу МОН України:
Методичні  рекомендації  до  самостійної  роботи  з  дисципліни  «Основи

підприємництва  та  міжнародного  бізнесу»  для  студентів  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти /  уклад. О. Ю. Назарова, О. А. Чуприна.
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 74 с. (Затверджено до друку рішенням
Науково-методичної ради Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна (протокол № 5 від 10 червня 2021 року).

3.7. Розміщення  навчальної  та  методичної  літератури  в  репозитарії
університету.

Методичні  рекомендації  до  самостійної  роботи  з  дисципліни  «Основи
підприємництва  та  міжнародного  бізнесу»  для  студентів  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти /  уклад. О. Ю. Назарова, О. А. Чуприна.
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 74 с. (Затверджено до друку рішенням



Науково-методичної ради Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна (протокол № 5 від 10 червня 2021 року)).

Kushchenko  Оlena.  Statistical  methodology  of  analytic  geometry  of  Creen
economy. «Зелена економіка» – необхідна умова сталого розвитку національної
економіки  України:  ст  колективна  монографія  /  За  заг.  ред.О.Л.  Гальцової.
Херсон:  Видавничий дім «Гальветика»,  2020.  С.34-51.  (eKhNUIR:  Statistical
methodology of analytic geometry of Creen economy (univer.kharkov.ua))

3.8. Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними
ресурсами, розміщеними на сайті університету (плани та програми,  електронні
версії підручників,  навчальних посібників,  лекційні презентації,  матеріали для
самостійної роботи студентів,  завдання для самоконтролю,  приклади
екзаменаційних білетів тощо).

Було підготовлено засоби контролю знань з 2 курсів:
1. «Організація статистичних спостережень» (у системі Moodle) – доц.

Кущенко О.І.
2. «Статистичні бази даних» (у системі Moodle) – доц. Корепанов Г.С.
Кущенко О.І. оновила та доповнила матеріали 6-ти дистанційних курсів: 
1. «Вступ до фаху» – https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3985
2.«Бізнес-статистика»  –  https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?

id=2729
3.  «Бізнес-аналітика1»  1  –   https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?

id=2773
4. «Статистика» – https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1272 
5.  «СЗУбізнес-процесів»  –  https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?

id=2730
6. «СЗУекономіки» – https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4534
3.9. Розвиток кафедрального веб-сайту. Кафедра має власний сайт: 
http://statistics.karazin.ua/index.php/about-us/
На сторінці викладена інформація про напрямки діяльності кафедри, про

особовий склад кафедри, навчально-методичні комплекси дисциплін, зокрема:
робочі програми навчальних дисциплін, навчально-методичні посібники, форми
контролю знань, приклади екзаменаційних білетів.

Розвиток сторінки забезпечується шляхом:
- регулярного  оновлення  інформації  щодо  змісту  навчального

процесу;
- надання  основної  інформації  щодо  викладачів  кафедри  та

результатів  їх  роботи  (перелік  та  анонс  курсів,  публікації,  участь  у
конференціях, тощо).

Супроводження  та  наповнення  сайту  забезпечується  зусиллями
викладачів кафедри.

3.10. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих
занять.

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1272
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17620
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17620


На  кафедрі  щорічно  складається  план  проведення  відкритих  занять,
зокрема,  в  цьому навчальному році  було проведено 14 відкритих занять,  6  з
яких відвідала проф. Нестеренко О.О. План повністю виконано.

Всі заняття проведені на високому рівні, були цікавими та змістовними.
Викладачі  підтримували добрий контакт з  аудиторією.  Звіти про проведення
відкритих  занять  та  відгуки  на  них  заслуховувались  на  чергових  засіданнях
кафедри. На кафедрі в електронному вигляді ведеться облік відкритих занять, в
якому  зазначається  дата  та  час,  група,  аудиторія,  викладач,  тема  та  відгуки
викладачів, що відвідували відповідне заняття.

3.11. Оновлення форм і методик викладання.
Проведено  повне  оновлення  форм  і  методів  викладання  у  зв’язку  із

дистанційним  навчанням  за  усіма  курсами,  викладання  яких  забезпечується
кафедрою.  Відповідні  методичні  матеріали  розміщувалися  на  сайтах,
розсилалися електронною поштою, через viber, telegram.

3.12. Розробка  електронних  (дистанційних)  курсів  за  заочною  формою
навчання,  запровадження  елементів  електронного  навчання  при  навчанні  за
денною формою (надати назви курсів, прізвища викладачів- розробників).

Було підготовлено засоби контролю знань з 2 курсів:
1. «Організація статистичних спостережень» (у системі Moodle) – доц.

Кущенко О.І.
2. «Статистичні бази даних» (у системі Moodle) – доц. Корепанов Г.С.
Кущенко О.І. оновила та доповнила матеріали 6-ти дистанційних курсів: 
1. «Вступ до фаху» – https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3985
2.«Бізнес-статистика»  –  https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?

id=2729
3.  «Бізнес-аналітика1»  1  –   https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?

id=2773
4. «Статистика» – https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1272 
5.  «СЗУбізнес-процесів»  –  https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?

id=2730
6. «СЗУекономіки» – https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4534
У  зв'язку  з  переходом  на  дистанційні  форми  навчання  було  повністю

переглянуто усі  курси,  викладання яких забезпечується  кафедрою.  Контакт  з
аудиторією забезпечувався усіма викладачами за допомогою відеоконференцій
через  Zoom,  Sisco Webex,  Google meet (лекції,  практичні  заняття  та
консультації),  комунікації  через інструменти  Google (Disk,  Classroom),  Skype,
Telegram, Moodle тощо).

3.13. Викладання  англійською  мовою  (які  дисципліни  викладаються,
кількість НПП які беруть участь у викладанні).

Внаслідок  відсутності  англомовних  освітніх  програм  викладання
англійською  мовою  не  здійснювалось.  Разом  з  тим,  студентам  надаються
англомовні сучасні джерела для опрацювання та використання при підготовці

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1272


до практичних та семінарських занять. 6 викладачів кафедри мають сертифікати
з англійської мови рівня В2.

3.14. Робота з працевлаштування випускників та її результати.
Працевлаштовується  100%  випускників  магістратури.  Студенти  беруть

активну  участь  у  проведенні  усіх  факультетських  заходів  за  участю
роботодавців,  за  допомогою  та  за  сприяння  кафедри  працевлаштовуються  у
період  навчання  за  профілем  спеціальності  з  переведенням  на  індивідуальні
плани. 

3.15. Інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення академічної
мобільності працівників та осіб, які навчаються, залучення іноземних студентів
та аспірантів, участь у програмах спільних дипломів.

Пройшли  науково-педагогічне  стажування  за  програмою  «Статистика
міжнародної торгівлі товарами 2022 (IMTS)» (відділ статистики ООН, Світова
організація торгівлі) з 28 лютого по 12 квітня 2022 р. (180 год.) 4 викладачі –
Корепанов О.С., Корепанов Г.С., Лазебник Ю.О., Чала Т.Г.

3.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.
Основні  проблеми  виникли  при  масовому  застосування  дистанційної

форми  навчання.  Суттєво  збільшилося  реальне  навантаження  на  викладачів
внаслідок зростання інформаційних потоків, витрат часу на обробку відповідей
студентів на дистанційні завдання тощо.

4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво.
Пройшли  науково-педагогічне  стажування  за  програмою  «Статистика

міжнародної торгівлі товарами 2022 (IMTS)» (відділ статистики ООН, Світова
організація торгівлі) з 28 лютого по 12 квітня 2022 р. (180 год.) 4 викладачі –
Корепанов О.С., Корепанов Г.С., Лазебник Ю.О., Чала Т.Г. 

5. Виховна  робота,  взаємодія  зі  студентським  самоврядуванням  та
його органами.

Усі викладачі кафедри працюють кураторами академічних груп, студенти
яких навчаються у бакалавраті та магістратурі за освітніми програмами «Бізнес-
аналітика та  міжнародна статистика»,  «Економічна аналітика  та  статистика»,
«Облік і оподаткування».

Викладачі кафедри здійснювали керівництво роботою наукових гуртків,
зокрема, Косата І.А. – проблемною групою в межах теми «Актуальні проблеми
фінансового обліку в Україні», Пономарьова Т.В. – керівництво студентським
науковим  гуртком  «Оподаткування»,  Глушач  Ю.С.  –  проблемною  группою
«Актуальні питання обліку та оподаткування»

Зав.  кафедрою  проф.  Нестеренко  О.О.  регулярно  спілкується  з
представниками  студентського  самоврядування  в  межах  роботи  вченої  ради
факультету.

6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення
протипожежної безпеки.



Умови праці та навчання у приміщеннях кафедри, учбових аудиторіях в 1
семестрі  2021-2022  навчального  року  відповідали  вимогам  протипожежної
безпеки. Випадків порушення цих вимог, нещасних випадків в 1 семестрі 2021-
2022 навчального року під час навчального та робочого процесу не було. Наразі
кафедра власних приміщень немає.

7. Завдання кафедри у наступному навчальному році.
7.1. Головним завданням кафедри є забезпечення належної якості освіти

за дисциплінами, що викладаються, та освітніми програмами, за якими кафедра
є випусковою, в умовах застосування дистанційної освіти. Для цього регулярно
оновлювати методичне забезпечення курсів, що викладаються, з урахуванням
необхідності реалізації студентоцентричного підходу. Впровадження активних і
пасивних, інтерактивних та інноваційних методів навчання, створювати умови
для  розвитку  творчих  здібностей  здобувачів  вищої  освіти,  безперервний
розвиток  та  підвищення  якості  освітніх  технологій  навчання  базуючись  на
використанні компетентнісного підходу та індивідуальних освітніх траєкторій
здобувачів.

7.3. Забезпечення  розвитку  фундаментальних  наукових  досліджень  і
прикладних  розробок  за  напрямами  наукових  шкіл  кафедри  з  подальшим їх
застосуванням та впровадженням у комерційну і соціальну сфери, а також під
час підготовки бакалаврів і магістрів.

7.4. Закріпити позитивні тенденції щодо публікації результатів наукових
досліджень  у  виданнях,  що  включені  до  міжнародних  наукометричних  баз
Scopus та Web of Science, активізувати науково-видавничу діяльність (зокрема,
підготовку  кафедральних  монографій).  Забезпечити  підтримку  середньої
кількості наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях не менше ніж 2
статті на рік на кожного викладача; забезпечити публікацію у середньому 0,5
статті на 1 викладача кафедри у виданнях, що індексуються у наукометричних
базах Scopus чи Web of Science, з урахуванням національних інтересів України.

7.5. Активізувати  роботу  щодо  започаткування  наукових  проектів,
отримання грантів,  пошуку бюджетних та  комерційних джерел фінансування
наукових досліджень, використовуючи можливості договорів про співпрацю з
вищими навчальними закладами та установами, а також зв’язки з випускниками
факультету та роботодавцями.

7.6. Активізувати  участь  викладачів  кафедри  в  роботі  наукових
конференцій.

7.7. Активізувати  роботу  щодо  заохочення  студентів  до  наукових
досліджень, які проводяться кафедрою, підготовки студентських робіт до участі
на конкурси та конференції. Сприяти організації міжнародних конференцій та
веб-семінарів.

7.8. Налагодити  та  поглибити  зв’язки  зі  спорідненими  кафедрами
закладів  вищої  освіти  інших  країн,  укладати  договори  з  науково-освітнього
співробітництва із  зарубіжними університетами-партнерами та  міжнародними



професійними  організаціями  з  метою  залучення  викладачів,  науковців,
аспірантів  кафедри  до  виконання  спільних  міжнародних  наукових  проєктів,
проведення міжнародних наукових конференцій, підготовки спільних наукових
публікацій

7.9. Продовжити  роботу  щодо  сертифікації  курсів  за  програмою
дистанційного навчання.

7.10. Посилювати  профорієнтаційну  та  рекламну  роботу  кафедри
статистики,  обліку  та  аудиту  шляхом  популяризації  переваг  навчання  за
освітніми  програмами  кафедри,  висвітлення  результатів  роботи  науково-
педагогічного  персоналу,  різноманітних  подій  навчально-методичного,
наукового  та  організаційного  характеру  кафедри  через  веб-сторінку  на  сайті
економічного факультету та власних сторінках кафедри у соціальних мережах

7.11. Залучати  роботодавців,  висококваліфікованих  фахівців-практиків
установ, організацій, підприємств до проведення гостьових лекцій.

7.12.  Розробити  освітньо-наукову  програму  для  підготовки  докторів
філософії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» в аспірантурі

Завідувач кафедри Оксана НЕСТЕРЕНКО
 


