
Програма розвитку  

кафедри обліку і оподаткування 

кандидата на посаду завідувача кафедри обліку та оподаткування 

к.е.н., доцента ПІСКУНОВА Романа Олександровича 

 

Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого розвитку 

суспільства, покращення суспільно-економічних відносин, формування 

нових життєвих орієнтирів особистості. Перспективний план розвитку 

кафедри визначає основні напрями і шляхи здійснення реформування освіти 

у нових умовах, орієнтованих на задоволення потреб ринку праці в 

висококваліфікованих фахівцях сфери обліку, аналізу, аудита та 

оподаткування. Робота кафедри обліку та оподаткування спрямована на 

реалізацію основних завдань, поставлених ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Стратегію 

розвитку університету на 2019–2025 роки, Програми розвитку Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна на 2010-2020 роки, напрямів 

розвитку інституту щодо забезпечення європейської якості освіти та 

формування моделі навчання здобувачів вищої освіти в сфері бізнесу та 

фінансових операцій з урахуванням потреб майбутнього шляхом 

забезпечення інтенсифікації напрямів роботи Інституту, а саме: 

впровадження у навчальну, наукову та виховну сфери діяльності процесів, 

процедур та прогресивних технологій, спрямованих на забезпечення якості 

підготовки фахівців.  

Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних 

розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, 

зумовили створення програми розвитку кафедри.. 

І. Мета 

1. За час реалізації програми підвищити рейтинг кафедри обліку і 

оподаткування серед кафедр Університету за результатами навчальної та 

науково-дослідної діяльності. Забезпечити підготовку кваліфікованих 



конкурентоспроможних на ринку праці фахівців в галузях обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування. 

2. Забезпечити розширення сфери фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень в галузі обліку і оподаткування, зробити науково-

дослідну роботу органічною частиною освітньої діяльності Каразінського 

банківського інституту та Університету. 

3. Здійснити оновлення освітніх програм спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти з урахуванням вимог працедавців до спеціалістів такого рівня. 

4. Здійснити впровадження перспективних освітніх технологій, що 

забезпечують виявлення і розвиток творчого потенціалу студентів. 

5. Реалізувати принцип безперервної освіти шляхом розробки та 

впровадження освітніх програм, зокрема з підвищення кваліфікації фахівців 

освітніх установ. 

6. Зміцнити наявні та встановити нові професійні зв'язки в сфері 

навчальної та науково-дослідної роботи з науковими та освітніми 

установами, провідними аудиторськими компаніями, підприємствами, 

організаціями та установами. 

 

ІІ. Пріоритетні напрями роботи кафедри. 

Пріоритетними напрямами роботи кафедри є навчально-методична, 

науково-дослідна, організаційна робота, виховна робота зі студентами, 

співпраця з провідними компаніями; підтримка наявних і створення нових 

наукових контактів із вченими провідних світових закладів освіти. 

Навчально-методична робота 

1. Реалізація освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 071 «Облік та оподаткування», магістрів за спеціальністю 071 

«Облік та оподаткування»; 

2. Підвищення рівня наукової та педагогічної активності науково-

педагогічних працівників відповідно до Ліцензійних умов провадження 



освітньої діяльності: з дистанційного навчання; стажування в аудиторських 

компаніях, підприємствах, організаціях, установах та ЗВО з урахуванням 

підтвердження кваліфікації щодо дисциплін, які викладаються; 

3. Подальший розвиток дистанційного навчання через  розробку 

дистанційних курсів з освітніх програм другого (магістерського)  рівня та 

першого (бакалаврського) рівня необхідним навчально-методичним 

забезпеченням та оптимального поєднання з іншими формами освіти;  

4. Розширення сфери застосування в навчальному процесі реального 

програмного забезпечення  та забезпечення сертифікації студентів за 

окремими компетентностями; 

5. Поглибити практику партнерства з роботодавцями на основі угод 

про співпрацю та договорів на проведення практики студентів, а саме: їх 

залучення до всіх складових освітнього процесу; узгодження освітніх 

програм та їх реалізація за спеціальностями інституту, формування тем 

кваліфікаційних магістерських дипломних робіт з подальших їх захистом на 

виробництві (не менш 50%), підвищення ефективності процесів 

працевлаштування;  

6. Удосконалення бази інформаційних ресурсів для використання її 

студентами з метою відповідності сучасним вимогам до навчання та освітнім 

програмам у т.ч. з урахуванням можливостей доступу до англомовної 

фахової літератури; 

7. Удосконалення технологій лекційних занять, а саме перехід від 

репродукційного до випереджаючого, більш дискусійного характеру 

навчання, залучення гостьових лекторів з числа вітчизняних та зарубіжних 

науковців, фахівців з економіки в режимі on-line, залучення до читання 

лекцій фахівців, які є визнаними професіоналами з досвідом практичної,  

дослідницької, управлінської, інноваційної роботи за фахом;    

8. Підвищення ефективності практичних і семінарських занять шляхом 

максимального запровадження тренінгових технологій, роботи в командах, 

вирішення проблемних ситуацій, побудованих на фактичних матеріалах з 



вітчизняного та зарубіжного досвіду, залучення до освітнього процесу 

іноземних фахівців, фахівців-практиків та керівників - суб’єктів 

підприємницької діяльності, які працюють за профілем кафедри, в тому числі 

в режимі on-line; 

9. Удосконалення організації індивідуальної роботи студентів через їх 

творчу, наукову і аналітичну спрямованість, наближення до фактичних 

показників діяльності підприємств та організацій та за рахунок використання 

технологій дистанційного навчання; 

− продовження співробітництва кафедри обліку та оподаткування з 

провідними закордонними закладами вищої освіти. 

Науково-дослідна робота 

1. Активізація викладачів кафедри в роботі над науковими 

публікаціями у провідних фахових виданнях, що входять до світових науко-

метричних баз, їх участі у міжнародних науково-практичних конференціях із 

проблем обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

2. Підвищення наукової кваліфікації викладачів кафедри. 

3. Залучення провідних фахівців в області обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в якості консультантів з метою посилення наукової роботи 

студентів. 

4. Активізація роботи студентських наукових товариств. Заохочувати 

студентів кафедри до участі у конкурсах наукових студентських робіт і 

фахових олімпіадах. 

Організаційна робота 

1. Поступове підвищення якості професорсько-викладацького складу 

кафедри відповідно до Ліцензійних умов здійснення освітньої діяльності, 

поставлених завдань, специфіки спеціальностей, за якими ведеться 

підготовка здобувачів. 

2. Підтримка роботи сайту кафедри з метою профорієнтації 

абітурієнтів, задоволення потреб існуючих студентів і підвищення іміджу 

кафедри. 



3. Проведення наукових семінарів зі студентами кафедри для 

ознайомлення їх з результатами сучасних досліджень в галузі інформаційних 

технологій та інформаційної безпеки, зокрема з роботами викладачів 

кафедри. 

4. Активна підтримка студентського самоврядування. 

5. Збільшення кількості баз практик на підприємствах для виробничої 

та переддипломної практики студентів. 

Виховна робота  

1. Підвищення соціального статусу виховання в освітньому процесі, 

розвиток напрямів виховної роботи; 

2. Розвиток студентського самоврядування, використання нових форм 

реалізації виховного потенціалу студентського руху; 

3. Оптимізацію змісту і форм виховного процесу; 

4. Створення умов для збереження та покращення фізичного, 

психічного та соціального здоров’я студентської молоді; 

5. Розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного 

процесу. 

Матеріально-технічне забезпечення 

1. Оновлення і супровід необхідного парку електронно-обчислювальної 

техніки, мережевого обладнання та програмного забезпечення, опанування 

нових сучасних способів організації віртуальних лабораторій. 

2. Забезпечення обчислювальної техніки навчальних аудиторій кафедри 

ліцензійним програмним забезпеченням. 

3. Залучення провідних компаній до співробітництва. 

Основні умови успішного здійснення програми. 

Основні умови успішного здійснення програми розвитку кафедри 

обліку і оподаткування полягають у: 

 оптимальному доборі складу кафедри, орієнтації їх на світовий досвід 

організації навчально-методичної та дослідницької роботи; 

 активній позиції викладачів та співробітників кафедри; 



 чіткій організації навчально-методичної та науково-дослідної роботи; 

 орієнтації на світовий досвід і міжнародні стандарти та тенденції, 

відповідності змісту навчального процесу кращим світовим традиціям; 

 залученні до освітнього процесу провідних вчених та фахівців країни; 

 забезпеченні підтримки ініціатив кафедри керівництвом інституту та 

Університету; 

 у наявності відповідного фінансування з боку державних і 

недержавних установ. 

 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із 

протоколу засідання кафедри № 5 від 09 листопада 2020 р.) 

 

Завідувач кафедри 

обліку та оподаткування        Р.О. Піскунов 


