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Звіт
завідувача кафедри статистики, обліку та аудиту економічного
факультету Соболєва Володимира Михайловича, д. е. н., проф.,
ректору про роботу кафедри в 2019/2020 навчальному році
1.Робота з кадрами
1.1. Склад кафедри (кількість осіб та ставок): загальна кількість науковопедагогічних працівників – 16 (14,6 ставки); доктори наук, професори 3, кандидати наук, доценти - 13; кількість аспірантів - 2.
1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами.
Ст. викл. Глушач Ю. С. 19.09.2019 р. захистила кандидатську
дисертацію зі спеціальності 08.00.01 у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.01
ХНУ імені В. Н. Каразіна (науковий керівник – д. е. н., проф. Коломієць Г.М.
Питома вага викладачів з науковими ступенями – 100%, з вченими
званнями – 81,3%.
На кафедрі упродовж року навчалось 2 аспіранти - Свєженцев О.О. та
Пастухова Н.В. та 1 здобувач (Туманов О.О.). Атестувались позитивно.
Дисертацію Туманова О. О. зі спеціальності 08.00.10 – статистика кафедрою
рекомендовано до захисту та прийнято до попереднього розгляду у
спеціалізованій вченій раді Національної академії статистики, обліку та
аудиту.
1.3. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань.
План стажувань повністю виконано.
Науково-педагогічне стажування за програмою «Організація
навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова
робота в Wyższa Szkoła Biznesu», м. Новий Сонч, Польща з 29 жовтня 2019
року по 29 листопада 2019 року (180 год.) пройшли 5 викладачів – Корепанов
О.С., Корепанов Г.С., Лазебник Ю.О., Чала Т.Г., Черненко Д.І.
Підвищення кваліфікації за програмою «Організація підсумкового
контролю знань з використанням дистанційного навчання на платформі LMS
Moodle» (30 год.) пройшло 4 викладачі – Пономарьова Т.В., Кущенко О.І.,
Корепанов О.С., Лазебник Ю.О.
1.4. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та
молодих викладачів і науковців.
Кадровий склад кафедри має таку структуру:
- віком до 40 років - 4 викладачів (25 % загальної кількості), у тому числі
2 д. е. н., доценти, та 2 к. е. н.;
- віком від 40 років – 12 викладачів (75% загальної чисельності), у т.ч. 1
д.е.н., професор, 10 к. е. н. та 1 к. ф.-м. н. (з них 10 доцентів);
- з 12 викладачів віком від 40 років мали пенсійний вік 4 викладачів (25
% загальної кількості), у тому числі 1 к. фіз.-мат. наук, доцент.
Такий віковий склад кафедри склався завдяки цілеспрямованій кадровій
політиці стимулювання наукового зростання співробітників, заохочення
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захистів кандидатських та докторських дисертацій молодими викладачами, а
також створення необхідних умов для отримання відповідних вчених звань.
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 молодих викладачів,
доцільно запланувати підвищення кваліфікації Корепанова Г.С. та Черненко
Д.І., а також Пономарьової Т.В. шляхом їх направлення до докторантури, за
умови створення необхідного заділу по докторських дисертаціях, а також
представлення Корепанова Г.С. та Черненко Д.І. до присвоєння вченого звання
доцента.
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 2019 та 2020 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
2019 та 2020 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
2019 та 2020 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 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 аналітичного
забезпечення управління підприємствами в умовах пандемії.
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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.
Немає.
2.10. Монографії, видані за рішенням Вченої ради Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна.
Немає.
2.11. Статті, опубліковані у виданнях, що враховуються системами
SCOPUS та/або ISI (надати список).
Проф. Корепанов О.С., проф. Лазебник Ю.О., доц. Пономарьова Т.В.,
доц. Чала Т.Г. та доц. Черненко Д.І. опублікували 8 статей у виданнях, що
рецензуються у системі SCOPUS:
1. Korepanov G., Yatskevych I., Popova O., Shevtsiv L., Marych M.,
Purtskhvanidze O. Managing the financial stability potential of crisis enterprises.
International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology Scopus Indexed. Volume 11, Issue 4, April 2020. Pages 359-371. DOI:
10.34218/IJARET.11.4.2020.036.
URL:
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJARET/VOLUME_11_IS
SUE_4/IJARET_11_04_036.pdf
2. Korepanov O., Mekhovich S., Karpenko N., Kryvytska O., Kovalskyi A.,
Karpenko R. Modelling Decision Making under Uncertainty for Strategic
Forecasting. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE).
ISSN: 2277-3878. Vol.-8 Issue-3. September 2019. РР. 7251-7255. URL:
https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i3/C6312098319.pdf
3. Korepanov O., Goncharenko Y., Mekhovich S., Dyshkantiuk O.,
Salamatina S., Rusavska V. Economic-Mathematical Modelling of the Distribution
of Investments in the Tourism and Hospitality. International Journal of Engineering
and Advanced Technology (IJEAT). ISSN: 2249–8958. Vol.-9. Issue-1. October
2019.
РР.
138-142.
URL:
https://www.ijeat.org/wpcontent/uploads/papers/v9i1/A1093109119.pdf
4. Maslov A., Spasiv N., Bezzubko B., Lazebnyk I., Nych T., Ternova L.
Spatial Optimization of Regional Social Infrastructure Facilities. International
Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). ISSN:
2278-3075. Vol.-9 Issue-1. November, 2019. РР. 3929-3932. URL:
https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A4993119119.pdf
5. Nesterova K., Marchenko V., Lazebnyk I., Pavlova V., Burkova L.,
Omelchuk L. Identification and assessment of external risks of the enterprise's
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foreign economic activity. International Journa L Of Scientific & Technology
Research. Volume 9. Issue 02. February 2020. РР. 4672-4675. URL:
http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/Identification-And-Assessment-OfExternal-Risks-Of-The-Enterprises-Foreign-Economic-Activity.pdf
6. Rusavska V., Melikh T., Melikh O., Chala T., Babushko S., Halytska M.
Estimation of the Influence of the Seasonality Factor in the Strategic Activity of
Tourism and Hospitality Enterprises. International Journal of Innovative
Technology and Exploring Engineering (IJITEE). ISSN: 2278-3075. Vol.-9 Issue-1,
November
2019.
РР.
1686-1691.
URL:
https://www.ijitee.org/wpcontent/uploads/papers/v9i1/A4773119119.pdf
7. Sadchenko О., Yakymyshyn L., Kovalchuk S., Chernenko D., Zaitseva
A., Dudnyk A. Business Scaling Using the Latest Marketing Tools. International
Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). ISSN: 2277-3878,
Volume-8
Issue-4,
November
2019.
РР. 3889-3894.
URL:
https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D8298118419.pdf
8.
Cherniyavskyi Volodymyr, Stetsiv Ihor, Ponomarova Tetiana,
Borkovska Valentyna, Slobodyan V. Demyan Аpplication of agile methods in
project management: aspects of planning and accounting // International Journal of
Management (IJM), Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 146-154, Article ID:
IJM_11_06_013.
2.12. Відомості щодо міжнародних конференцій, проведених на базі
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що були
організовані кафедрою.
Не проводились.
2.13. Відомості щодо всеукраїнських конференцій, проведених на
базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що
були організовані кафедрою.
Не проводились.
2.14. 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.
2.15.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.
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 10 наукових
праць студентів:
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1. Лахно Ю.С., Пономарьова Т.В. Особливості плану BEPS для України
// Діджиталізація науки як виклик сьогодення : збірник тез за матеріалами
міжнародної студентської наукової конференції. Київ : Молодіжна наукова
ліга, 2020. С.10-12.
2. Сурма А.М., Пономарьова Т.В. Оподаткування доходів фізичних осіб
та напрямки його удосконалення // Сучасний вектор розвитку науки : збірник
тез доповідей за матеріалами доповідей ХХХІХ Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції. Вінниця, 2020. С. 67- 71.
3. Пономарьова Т.В., Сайко О.С. Проблеми подвійного оподаткування //
Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: матеріали ІV
Всеукраїнської науково-практичної конференції. Житомир, 2020. С. 176-181.
4. Пономарьова Т., Ваколюк А. Розвиток інформаційних технологій в
бухгалтерському обліку // Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі
в оподаткуванні, бізнесі, економіці : збірник тез за матеріалами XV
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Ірпінь: Університет
ДФС України, 2019. С. 129-131.
5. Пономарьова Т., Кличова Г. Автоматизація обліку основних засобів //
Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі,
економіці : збірник тез за матеріалами XV Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. С. 132-134.
6. Пономарьова Т., Ткаченко М. Вплив інтернет-індустрії на економіку
України // Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в
оподаткуванні, бізнесі, економіці : збірник тез за матеріалами XV
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Ірпінь: Університет
ДФС України, 2019. С. 135-137.
7. Пономарьова Т., Толстова А. Автоматизація бухгалтерського обліку //
Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі,
економіці : збірник тез за матеріалами XV Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. С. 138-140.
8. Пономарьова Т., Сузанська О. Порядок отримання і практичні аспекти
використання електронного підпису // Обліково-аналітичні й статистичні
методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : збірник тез за
матеріалами XV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.
Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. С. 357-359.
9. Малун Є.О. Особливості обліку акцизного податку в програмному
забезпеченні M.E.Doc // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит:
сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : V Міжнародна науковопрактична конференція (м. Чернігів, 27 листопада 2019 р.) : тези доповідей.
Чернігів : ЧНТУ, 2019. С.192-194.
10. Волобуєва Ю.В. Безпека в інформаційних системах обліку та
оподаткуванні // Світ економічної науки. Випуск 17 : матеріали міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування.
Тернопіль, 2019. С.56-58.
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Крім того, доц. Кущенко О.І. активно працює не тільки з дипломниками,
але й зі студентами молодших курсів. Зокрема, у звітному періоді, окрім
спільної публікації з дипломницею Д. Душиною, здійснила наукове
керівництво студенткою 1 курсу К. Птухою та студенткою 3 курсу
М.Комлєвою та сприяла публікації їх тез доповідей на науковій конференції:
Кущенко О.І., Душина Д.О. Аналітичне прогнозування динаміки
експорту тютюнових виробів в Україні. Інноваційний вимір змін в обліковоаналітичному забезпеченні бізнесу: теорія, методологія, інформаційні
технології: матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. Інтернет-конф., 19 березня 2020
р. Редкол.: О. І. Черевко та ін.; Харківський держ. Ун-т харч. Та торг. Х. :
ХДУХТ, 2020. С.16-18.
Птуха К.О. Статистичне вивчення світової економічної кризи 1929 року
Німеччини. Виклики та шляхи стабілізації соціально-економічного розвитку
України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих учених (24-25 квітня 2020 року) / Відп. ред.
О. І. Давидов. Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С.12-14.;
Комлєва М.А. Порівняльний аналіз структури споживчих витрат в
Україні та Немеччині Виклики та шляхи стабілізації соціально-економічного
розвитку України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих учених (24-25 квітня 2020 року) / Відп. ред.
О. І. Давидов. Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2020. С.154-157.
2.16. 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
економічних проблем.
3. Результати роботи із забезпечення якості освіти
3.1. Відомості про загальне та навчальне навантаження кафедри.
Загальне навчальне навантаження – 8573,5 годин, середнє навантаження
на 1 ставку науково- педагогічних працівників – 587,2 годин(НПП).
3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу.
Змін не відбувалось.
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
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051 «Економіка») програмами. Акредитація бакалаврських та магістерських
програм зі спеціальності 051 запланована на 2023 р, зі спеціальності 071 – на
2024 р. У звітному періоді усі ОПП були оновлені та приведені у повні
відповідність до затверджених державних стандартів.
У звітному періоді кафедра здійснювала підготовку до акредитації
освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності
051 «Економіка» (від кафедри беруть участь д .е. н., доц. Корепанов О.С. та к.
е. н., доц. Чала Т.Г. шляхом викладання вибіркових дисциплін, відповідно,
«Статистичне моделювання та прогнозування» та «Економіко-статистичне
дослідження кон’юнктури ринку». Проф. Соболєв В.М. є гарантом ОНП цього
рівня та підготував звіт самооцінювання для акредитаційної комісії.
Акредитація ОНП планується 10-12 листопада 2020 р. (дати, узгоджені із
НАЗЯВО). У порядку підготовки до акредитації затверджено нову редакцію
тимчасового стандарту підготовки докторів філософії, нову редакцію
освітньо-наукової програми, оновлено навчально-методичні комплекси усіх
дисциплін та розміщено усі робочі програми на сайті економічного
факультету.
3.4. Запровадження нових навчальних дисциплін (надати список,
прізвища викладачів-розробників).
У поточному навчальному було запроваджено 4 нових курси:
1.
«Основи ділової комунікації» – проф. Корепанов Г.С.
2.
«Візуалізація даних» – проф. Лазебник Ю.О.
3.
«Digital-маркетинг» – доц. Черненко Д.І.
4. «Оподаткування» - доц. Пономарьова Т.В.
3.5. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність.
У 2019-2020 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 (до запровадження карантину), соціальних
мережах (Facebook) та днях відкритих дверей, зі вступниками до магістратури
- у соціальних мережах (Facebook);
3)
безпосередня
участь
в
організації
вступної
кампанії
економічного факультету (Кущенко О.І., Глушач Ю.С., Косата І.А., Слюніна
Т.Л. та інші);
4) участь в організації та проведенні зустрічі випускників зі студентами
факультету. Представлення у групу 100 кращих випускників минулих років
(Кущенко О.І.)
Другий рік поспіль спостерігається зростання популярності нових
бакалаврських освітніх програм «Бізнес-аналітика та міжнародна статистика»
та «Економічна аналітика та статистика» зі спеціальності 051 «Економіка». У
2019 р. було прийнято на 1 курс бакалаврату за обома програмами 22 особи, у
2020 р. – 25 осіб. Загалом у 2020 р. вдалося забезпечити прийом на навчання
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за усіма 6 освітніми програмами бакалаврського та магістерського рівнів 70
осіб, тобто прийом вдалося зберегти на рівні 2019 р. Попри відсутність у 2020
р. випуску бакалаврів зі спеціальності 051 «Економіка», вдалося залучити 6
осіб на магістерські програми цієї спеціальності 051.
3.6. Видання підручників та іншої навчальної літератури (з грифом МОН
України та без грифу МОН України).
Без грифу МОН України:
Корепанов Г. С.,Черненко Д. І. Інформаційні системи та технології в
управлінні : навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної
форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Харків : ХНУ
імені В. Н. Каразіна, 2019. 74 с.
Косата І.А., Слюніна Т.Л. Методичні рекомендації до проходження
практики для студентів спеціальності «Облік і оподаткування». Харків : ХНУ
ім. В. Н. Каразіна, 2019. 42 с.
Назарова О.Ю. Бізнес-статистика: навчальний посібник. Х: ХНУ імені
В. Н. Каразіна, 2020. 155 с.
3.7. Розміщення навчальної та методичної літератури в
репозитарії університету.
Упродовж звітного періоду було розміщено 2 навчально-методичні
розробки доц. Кущенко О.І.:
Kushchenko O.I. Possibilities of the eKhNUIR use of statistical methodology
are in educational process. eKhNUIR. ISSN 2310-8665. Kharkiv. 2019.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14605
Кущенко О.І. Бізнес-статистика: навчально-методичний посібник.
Харків:
ХНУ
імені
В.Н.
Каразіна,
2019.
116
с.
URI:
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14917
Крім того, оновлено раніше сертифікований у 2016 році дистанційний
курс Кущенко О.І. «Статистика» та розміщено його на платформі ХНУ імені
В.Н. Каразіна https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1272
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.
«Оптимізація управлінських рішень засобами MS Excel» (у
системі Moodle)– Лазебник Ю.О.
2.
«Методи класифікації даних в пакеті Statistica» (у системі
Moodle)– Корепанов О.С.
Сертифіковано дистанційний курс «Бізнес-статистика» (рішення
Науково-методичної ради університету, протокол № 2 від 18.12.2019,
Сертифікат № 189/2020 – Назарова О.Ю.
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3.9. Розвиток кафедрального веб-сайту. Кафедра має сторінку на вебсайті факультету
http://www.econom.kharkov.ua/index.php?id=97&idd=271&lang=u
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.
На кафедрі щорічно складається план проведення відкритих занять,
зокрема, в цьому навчальному році було проведено 13 відкритих занять, 13
з яких відвідав проф. Соболєв В.М. 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 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 викладанні у зв’язку із
розгортанням дистанційного навчання у 2 семестрі за усіма курсами,
викладання яких забезпечується кафедрою. Відповідні методичні матеріали
розміщувалися на сайтах, розсилалися електронною поштою.
3.12. Розробка електронних (дистанційних) курсів за заочною
формою навчання, запровадження елементів електронного навчання при
навчанні за денною формою (надати назви курсів, прізвища викладачіврозробників).
Розроблено і впроваджено засоби комп’ютерного контролю знань з
навчальних дисциплін:
«Оптимізація управлінських рішень засобами MS Excel» (у системі
Moodle) – Лазебник Ю.О.
«Методи класифікації даних в пакеті Statistica» (у системі Moodle) –
Корепанов О.С.
Сертифіковано дистанційний курс «Бізнес-статистика» – Назарова О.Ю.
У зв'язку з пандемією, карантином та 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 (лекції,
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практичні заняття та консультації), комунікацій через інструменти Google
(Disk, Classroom), Skype, Telegram, Moodle тощо).
Виявлені
проблеми,
що
виникають
при
масовому
застосуванні дистанційної форми навчання: непристосованість кафедрального
обладнання до умов дистанційного навчання (відсутні комп’ютери з вебкамерами); наявність студентів, у яких немає належних технічних засобів або
ж недоступний інтернет (в основному це студенти, які знаходяться у сільських
районах, де немає інтернету чи він ненадійний), неможливість стовідсоткової
аутентифікації, складність встановлення наукової та навчальної доброчесності
(списування), збільшення часового навантаження на викладача (в 2 – 3 рази)
внаслідок додаткових витрат часу на організацію надсилання завдань
електронною поштою, обробку отриманих відповідей, підготовку додаткового
методичного забезпечення дистанційного навчання 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
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. Зокрема, доц. Кущенко О.І. сприяла працевлаштуванню випускника
Даниленка К. у маркетингову фірму;
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 «Організація
навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова
робота в Wyższa Szkoła Biznesu», м. Новий Сонч, Польща з 29 жовтня 2019
року по 29 листопада 2019 року (180 год.) 5 викладачів кафедри – Корепанов
О.С., Корепанов Г.С., Лазебник Ю.О., Чала Т.Г., Черненко Д.І.
3.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.
Основні проблеми виникли при масовому застосування дистанційної
форми навчання.
Виникла необхідність оновлення матеріально-технічної бази кафедри
(зокрема, оновлення комп’ютерного парку внаслідок відсутності комп’ютерів
з веб-камерами, виходу з ладу принтерів, браком картриджів для
розмножування методичних матеріалів до занять тощо), а також необхідність
обладнання усіх аудиторій на факультеті сучасним стаціонарним
мультимедійним обладнанням.

11

Суттєво збільшилося реальне навантаження на викладачів внаслідок
зростання інформаційних потоків, витрат часу на обробку відповідей
студентів на дистанційні завдання тощо
Виявилась відсутність ефективної системи стимулювання викладачів за
навчальну та науково-методичну роботу у дистанційному режимі.
4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво.
В межах співробітництва з підготовки наукових кадрів вищої
кваліфікації тривало багаторічне плідне співробітництво з Національною
академією статистики, обліку та аудиту Держстату України. Проф. Соболєв
В.М. брав участь у нарадах завідувачів кафедр статистики українських
закладів вищої освіти. Дисертацію здобувача кафедри Туманова О. О.
прийнято до попереднього розгляду.
Пройшли науково-педагогічне стажування за програмою «Організація
навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова
робота в Wyższa Szkoła Biznesu», м. Новий Сонч, Польща з 29 жовтня 2019
року по 29 листопада 2019 року (180 год.) 5 викладачів кафедри – Корепанов
О.С., Корепанов Г.С., Лазебник Ю.О., Чала Т.Г., Черненко Д.І. Були
встановлені контакти з керівництвом вищого навчального закладу та
проведено перемовини щодо поглиблення у майбутньому наукового
співробітництва.
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».
Зав. кафедрою проф. Соболєв В.М. 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
відповідають вимогам протипожежної безпеки. Випадків порушення цих
вимог, нещасних випадків під час навчального та робочого процесу не було.
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 розгортання пандемії та вимушеного
застосування дистанційної освіти. Для цього регулярно оновлювати
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методичне забезпечення курсів, що викладаються, з урахуванням необхідності
реалізації студентоцентричного підходу.
7.3. Підвищення якості наукової роботи. Для вирішення цієї задачі
необхідно запровадити тему НДР кафедри з подальшою її державною
реєстрацією
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 1 стаття 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. Активізувати міжнародне освітнє та наукове співробітництво у
межах існуючих та майбутніх договорів про співпрацю та шляхом участі
викладачів кафедри у міжнародних наукових проектах, організаціях та
спільнотах.
7.9. Продовжити роботу щодо сертифікації курсів за програмою
дистанційного навчання.
7.10. Закріпити позитивні тенденції щодо збільшення або збереження
прийому студентів на навчання до бакалаврату та магістратури, продовжити
пошук та відбір перспективних кандидатів на навчання в аспірантурі.

Завідувач кафедри

Соболєв В.М.

