
Програма 

розвитку кафедри статистики, обліку та аудиту економічного 

факультету на 2022-2026 рр. 

 

Вступ 

 

Значна роль статистики у підготовці фахівців з вищою освітою будь-
якого профілю (особливо гуманітарного) завжди була загальновизнаною. Це 

підтверджується тим, що викладання статистики почалось в університеті з 

самого початку його існування у 1804 р., згідно зі Статутом університету 1804 
р. Курс статистики читався професорами кафедри політичної економії та 

дипломатики – однієї з семи кафедр тодішнього юридичного факультету, які 

були утворені у його складі, а також на двох кафедрах словесного факультету 

– кафедрі всесвітньої історії, статистики і географії та кафедрі всесвітньої 
історії, статистики і географії Російської держави. 

У 1835 р. було затверджено новий статут університету, згідно з яким 

словесний факультет був приєднаний до фізико-математичного факультету, і 
на базі цих двох факультетів було створено філософський факультет. Цей 

факультет проіснував до 1850 р., коли його було знов розділено на колишні 

два факультети,  при цьому словесний факультет став називатись історико-

філологічним. У цей період викладання статистики було покладено на нову 
кафедру саме з такою назвою у складі філософського факультету, а з 1850 р. 

ця кафедра функціонувала у складі історико-філологічного факультету. 

Викладання політичної економії у цей період було покладено на окрему 
кафедру політичної економії 

Після ухвалення Статуту 1863 р. об’єднана кафедра політичної економії 

та статистики увійшла до складу 13 кафедр юридичного факультету. Після 

ухвалення Статуту 1884 р. кафедра збереглась у новому складі 12 кафедр цього 
факультету. 

З середини 50-х рр. минулого сторіччя, після відновлення економічного 

факультету у 1955 році, вона забезпечує підготовку фахівців усіх 
спеціальностей на цьому факультеті зі статистичних та облікових дисциплін. 

У 1966 р. був здійснений набір на спеціальність «Статистика», і кафедра 

стала випускаючою. 

У 1998 р. розпочалась підготовка фахівців зі спеціальності «Облік та 
аудит». 

З січня 2004 р. кафедра перейменована на кафедру статистики, обліку та 

аудиту у зв’язку із здійсненням підготовки фахівців зі спеціальності «Облік та 

аудит». 
Після запровадження нової номенклатури спеціальностей вищої освіти 

у 2016 р. кафедрою розроблено 6 освітньо-професійних програм:  три – для 

бакалаврату («Бізнес-аналітика та міжнародна статистика» і «Економічна 
аналітика та статистика» в межах спеціальності 051 «Економіка» і «Облік та 

оподаткування» в межах спеціальності 071 «Облік і оподаткування») і 3 

аналогічних програми для магістратури. Одночасно кафедра долучилась до 
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реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі 
спеціальності 051 «Економіка» - як через прийом аспірантів, так і через участь 

провідних викладачів у навчальному процесі підготовки докторів філософії.  

Необхідність розробки програми розвитку кафедри, окрім загальної 

вимоги чинних внутрішніх нормативних документів університету, обумовлена 
тим, що діюча Стратегія розвитку університету на 2019-2025 рр через 3 роки 

закінчує термін своєї дії, а характер стрімких змін у системі вищої України та 

глобальної освітньої системи вимагає підтримки постійного горизонту 
прогнозування попри зростаючу невизначеність розвитку людства. 

Пріоритетною метою роботи кафедри у цих умовах стає підготовка 

фахівців економічного профілю, здатних швидко адаптуватись до постійних 

змін економічного середовища в умовах жорсткої конкуренції національних 
освітніх систем і відкритості міжнародного освітнього простору.  

Кафедра має розвивати кращі традиції методики викладання 

теоретичних і прикладних дисциплін, повністю використовуючи можливості 
університету у забезпеченні міждисциплінарного підходу до формування 

освітніх компетентностей і програмних результатів навчання. 

Головну увагу планується приділяти підтриманню високого 

професіоналізму викладачів, що спирається на оволодіння найсучаснішими 
методиками викладання, що поєднують аудиторне та дистанційне навчання. 

 

Розвиток кадрового потенціалу кафедри 

 

На сьогоднішній день кафедра повністю забезпечена 

висококваліфікованими кадрами, як постійно підвищують свій професійний 

рівень. З метою нарощування потенціалу кафедри доцільно передбачити 
направлення у докторантуру доцентів Корепанова Г.С. та Черненко Д.І. (в міру 

готовності докторських дисертацій), запланувати представлення Черненко Д.І. 

та Глушач Ю.С. до вченого звання доцента, направлення старшого викладача 
Гряника А.А. до аспірантури, а також підбір молодих викладацьких кадрів з 

кола випускників магістратури. 

На наступні 5 років продовжуватиметься лінія на регулярне офіційне 

проходження підвищення кваліфікації у формах, що передбачені чинним 
законодавством 

Пріоритетним завданням кадрової політики є підтримання вікового 

балансу, забезпечення безперервної передачі досвіду та знань молодим 

викладачам від досвідчених, збереження та примноження університетського 
духу взаємної поваги та вимогливості, сприяння розвитку викладацької 

творчості тощо.  

 
Навчально-методична робота кафедри 

Пріоритетними напрямами навчально-методичної роботи кафедри слід 

вважати: 
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1) постійну модернізацію чинних освітніх програм за усіма трьома 
освітніми рівнями підготовки, включаючи міждисциплінарні програми 

спільно з кафедрами математичного та біологічного профілей; 

2) розширення співпраці з роботодавців та іншими стейкхолдерами при 

удосконаленні освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів 
вищої освіти; 

3) регулярне оновлення навчальних робочих програм та навчально-

методичних комплексів фундаментальних та прикладних дисциплін з метою 
досягнення рівнів стандартів європейського та світового освітнього простору; 

4) активізація підготовки до видання підручників та посібників з 

профільних навчальних дисциплін та інших навчально-методичних 

публікацій; 
5) посилення роботи із впровадження загальновизнаних стандартів 

академічної доброчесності; 

6) запровадження новітніх освітніх технологій підготовки фахівців, в 
тому числі через систему дуальної освіти; 

7) забезпечення постійного моніторингу міжнародного освітнього 

простору з метою формування запитуваних міжнародним співтовариством 

магістерських програм підготовки фахівців для спрощення адаптації 
випускників університету на світовому ринку праці; 

8) використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальних 

дисциплін та поступовий перехід на повне мультимедійне супроводження всіх 
курсів навчального плану, які викладаються кафедрою; 

9) забезпечення використання сертифікованих програмних продуктів 

для викладання профільних навчальних дисциплін; 

10) запровадження викладання окремих курсів англійською мовою; 
 

Науково-дослідна робота кафедри 

Пріоритетними завданнями науково-дослідної роботи кафедри є: 
1) створення належних умов для забезпечення своєчасного захисту 

дисертацій на  здобуття наукового ступеня доктора філософії аспірантами 

кафедри; 

2) участь викладачів, аспірантів і студентів у міжнародних та 
всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах тощо 

на регулярній основі; 

3) регулярні публікації результатів наукових досліджень викладачів, 

аспірантів і студентів кафедри у фахових наукових виданнях України та інших 
країн; 

4) підвищення якості публікацій викладачів кафедри у виданнях, які 

входять до міжнародних наукометричних баз; 
5) розширення наукових зв’язків з партнерськими кафедрами 

українських та зарубіжних університетів; 
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6) активізація роботи студентських наукових гуртків з наступною 
апробацією наукових досягнень студентів на наукових конференціях, 

конкурсах студентських наукових праць, у фахових наукових виданнях; 

7) активізація роботи кафедрального сайту та сторінок кафедри в 

соціальних мережах з метою поширення наукових здобутків викладачів, 
аспірантів, студентів; 

8) активізація роботи з суб’єктами господарювання щодо можливого 

укладення договорів на виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються 
за кошти замовників; 

9) наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ЗВО і 

науково-дослідними установами з метою організації наукових стажувань, 

обміну досвідом наукової роботи, вивчення новітніх методик досліджень 
тощо; 

10) активізація роботи постійно діючого кафедрального наукового 

семінару з залученням науковців з інших ЗВО та наукових установ, у т.ч. в 
onlinе-режимі; 

11) створення постійно діючої спеціалізованої вченої ради із захисту 

докторських дисертацій зі спеціальності 051 «Економіка». 

 
Міжнародні зв’язки кафедри 

Одним з основних завдань кафедри є розвиток її міжнародного 

співробітництва. У цьому відношенні пріоритетними мають бути: 
1) налагодження співпраці із зарубіжними університетами з метою 

залучення викладачів та аспірантів кафедри до виконання спільних 

міжнародних наукових проєктів; 

2) розробка і реалізація спільних наукових програм для отримання 
грантів на проведення наукових досліджень; 

3) активізація участі викладачів кафедри у міжнародних наукових 

конференціях в Україні та поза її межами; 
4) розвиток програм науково-педагогічних працівників та аспірантів у 

зарубіжних університетах; 

5) обмін магістерськими програмами із провідними зарубіжними 

закладами вищої освіти в рамках реалізації програм спільних та подвійних 
дипломів; 

6) робота з організації міжнародної співпраці, зокрема для вирішення 

питання стажування викладачів та аспірантів у споріднених ЗВО близького і 

далекого зарубіжжя, сумісної роботи з пошуку грантів та їх виконання. 
 

Укріплення матеріально-технічної бази 

Основні напрями роботи: 
1) оновлення комп’ютерного парку кафедри; 

2) розробка та реалізація проектів щодо залучення додаткових 

фінансових надходжень шляхом укладання договорів з підприємствами, 

організаціями, фірмами та компаніями щодо надання спонсорської та 
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благодійної фінансової допомоги від юридичних і фізичних осіб для 
покращення матеріально-технічної бази кафедри; 

 

Організаційна робота 

Організаційна та профорієнтаційна робота має бути спрямована на 
реалізацію наступних завдань: 

1) забезпечення ліцензійних обсягів прийому студентів;  

2) постійне оновлення презентаційних матеріалів та відповідної 
сторінки сайту кафедри та в соціальних мережах, цільові виїзди в навчальні 

заклади, залучення школярів до наукових та виховних заходів кафедри;  

3) сприяння працевлаштуванню випускників шляхом якісного підбору 

та розширення баз практики, налагодження роботи з представниками місцевих 
служб зайнятості; 

4) створення на сайті кафедри сторінки для інформації щодо 

працевлаштування випускників; 
5) розміщення рекламної інформації в друкованих джерелах (брошурах 

та буклетах) та у засобах масової інформації; 

6) активна участь кафедри у днях відкритих дверей, зустрічах з 

випускниками, роботодавцями та іншими зацікавленими особами; 
7) виховання у студентів національної свідомості, патріотизму; 

8) створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, формування лідерів;  
9) забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема тих, що 

стосуються організації навчального процесу. 

 

4. Механізм реалізації програми розвитку кафедри 

 

Запропоновані кроки можуть бути реалізовані через: 

– злагоджену і ефективну роботу колективу кафедри з виконання 
передбачених нею заходів; 

– ефективну взаємодію кафедри з іншими кафедрами економічного 

факультету та профільними структурами університету (Каразінська школа 

бізнесу, Каразінський банківський інститут, Інститут державного управління); 
– постійне підвищення кваліфікації викладачами кафедри; 

– роботу викладачів кафедри у спеціалізованих вчених радах із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій; 

– залучення викладачів кафедри до експертної роботи у структурах 
МОН; 

– участь викладачів кафедри у конкурсах на отримання грантів для 

здійснення наукових досліджень та освітніх проєктів; 
– ефективну співпрацю кафедри з ректоратом, науково-методичною 

радою, відділом аспірантури і докторантури та іншими структурними 

підрозділами університету; 
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– співпрацю з іншими навчальними закладами для проведення спільних 
освітньо-наукових заходів; 

– співпрацю з підприємствами, установами, організаціями щодо 

організації практики студентів. 

 
Претендент на посаду завідувача 

кафедри статистики, обліку та аудиту 

д.е.н, проф.                                                         Володимир СОБОЛЄВ 
 

14.12.2021 р. 


