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Інформація  

про наукову та науково-технічну діяльність 

кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин 

за 2019 рік 

 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної 

діяльності  

У 2019 році основними результатами наукової та науково-технічної 

діяльності кафедри є: 

1) публікація 4 монографій (у т.ч. 2 – за кордоном); 207 наукових статей 

(у т.ч. 12 – за кордоном, 17 – у фахових виданнях України, 19 – у наукометрич-

них базах даних, з яких 2 – у Scopus); 60 тез доповідей за результатами участі 

у наукових конференціях; 

2) виконання 1 НДР за рахунок коштів замовників за госпдоговором, 

обсяг надходжень до спеціального фонду за якою становив 5,0 тис. грн. та 

3 НДР у межах робочого часу викладачів; 

3) проведення 2 наукових конференцій МОН України на базі ХНАДУ; 

4) отримання іменної стипендії 1 викладачем кафедри і 1 студентом; 

5) керівництво НДР студентів з публікацією за їх участю 152 наукових 

статей (з них 101 – без співавторства з викладачами), 43 тез доповідей (з них 

42 – без співавторства з викладачами); підготовкою 5 переможців конкурсів 

студентських НДР (у т.ч. 3 переможців Всеукраїнського конкурсу МОН); 

6) отримання 14 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 

7) наукове і науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями, у т.ч. на підставі 3 укладених договорів. 

Результати наукової та науково-технічної діяльності кафедри за 2019 рік 

можна визнати як задовільні, план з наукової роботи кафедри за звітний рік 

у цілому виконаний. 

а) коротка довідка про кафедру 

Кафедра створена у 2005 році як кафедра міжнародної економіки, 

у 2018 році після реорганізації кафедр ФУБу перейменована у кафедру 

обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин. 
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Кафедра готує фахівців у галузі обліку і оподаткування за освітніми 

рівнями «бакалавр» і «магістр».  

Пріоритетом наукової діяльності кафедри є дослідження і системне 

вивчення економічного змісту, характеру динамічних змін і перспективних 

напрямів обліку і оподаткування, міжнародних економічних відносин, а також 

правових проблем розвитку суб’єктів господарювання в умовах інтеграційних 

процесів і глобальних трансформацій. Кафедра бере активну участь у 

науковій та інноваційній діяльності університету, має і динамічно розвиває 

потужні наукові зв’язки з рядом наукових та освітніх закладів. 

 

б) науково-педагогічні кадри 

На кафедрі 100 % викладачів мають науковий ступінь, 80 % – учене 

звання. 

Дані про науково-педагогічні кадри кафедри за останні чотири роки 

представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Науково-педагогічні кадри кафедри 

Чисельність  НПП кафедри 

(станом на кінець року) 

2016 2017 2018 2019 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

Усього, з них  6 100 12 100 14 100 10 100 

- особи з науковим ступенем, у т.ч. 6 100 11 92 14 100 10 100 

  доктори наук 1 17 1 8 1 7 1 10 

  кандидати наук 5 83 10 84 13 93 9 90 

- особи без наукового ступеня – – 1 8 – – – – 

Кількість посад НПП 

за штатним розписом 
7,0 9,25 12,25 9,55 
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в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні 

чотири роки 

Дані про кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні 

чотири роки представлені в таблиці 2.  

 

Таблиця 2 

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування 

Категорії 

робіт 

2016 2017 2018 2019 

к-ть 

од. 

тис. 

грн 

к-ть 

од. 

тис. 

грн 

к-ть 

од. 

тис. 

грн 

к-ть 

од. 

тис. 

грн 

Фундаментальні – – – – – – – – 

Прикладні  – – – – – – – – 

Госпдоговірні  3 50,8 2 35,0 2 2,5 1 5,0 

 

г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад 

із захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених 

дисертацій 

У 2019 році кандидатські та докторські дисертації на кафедрі не 

захищались. 

 

ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими 

напрямами, перелік яких додається (додаток до інформації про наукову 

та науково-технічну діяльність) 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2018 році дослідженнями 

і розробками, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету  

У 2019 році дослідження і розробки за рахунок коштів державного 

бюджету не виконувались. 

Фундаментальні науково-дослідні роботи на кафедрі не виконуються, 

оскільки не відповідають специфіці наукової діяльності кафедри. 

До основних результатів за всіма закінченими у 2019 році прикладними 

науково-дослідними госпдоговірними роботами, які виконувались за рахунок 

коштів замовників, належить: 
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– маркетинговий аналіз середовища на замовлення ТОВ «СМАРТ-ПАК» 

за договором № 49-01-19 від 22.04.19 р. (вартість роботи – 5,0 тис. грн., 

виконавець – доц. Кудрявцева О.В.). 

 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті 

виконання перехідних науково-дослідних робіт  

У 2019 році перехідні науково-дослідні роботи не виконувались. 

 

ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2019 році за межами закладу 

вищої освіти або наукової установи  

У 2019 році впроваджених розробок за межами закладу вищої освіти 

не було. 

 

ІV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією 

до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

У 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, 

викладачами кафедри опубліковано 2 наукові праці 

 

Таблиця 3 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва 

видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

1 Loboichenko 

V., Strelets V., 

Gurbanova M., 

Morozov A., 

Kovalov P., 

Shevchenko R., 

Kovalova T., 

Ponomarenko R. 

Review of the Environmental 

Characteristics of Fire 

Extinguishing Substances 

of Different Composition used 

for Fires Extinguishing 

of Various Classes 

Journal 

of Engineering 

and Applied 

Sciences 

14 (16), p. 5925-

5941 

2 Kolomoiets Y., 

Bonyak V., 

Khoroshilova I. 

Theoretical and Methodological 

Approaches to Definition 

of Concept of Constitutional 

Right for Strike. 

Journal 

of Advanced 

Research in 

Law and 

Economics 

[S.l.], v. 9, n. 7, 

nov. 2019, p. 2347-

2356 
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V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 

студентів, молодих учених 

У 2018-2019 рр. доц. Нікітіній А.В. призначено стипендію Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених (Постанови Президії Комітету з 

Державних премій України в галузі науки і техніки від 23.05.2018 р. № 3 та 

від 05.11.2018 р. № 7). 

У 2018-2019 н.р. за досягнення в навчальній та науково-дослідницькій 

діяльності студент гр. ЕМ-51-18 Кадигроб Ю.Ю. отримував стипендію 

Харківського міського голови «Обдарованість». 

У 2019 р. під керівництвом викладачів кафедри студентами опубліковано 

152 наукові статті (з них 101 – без співавторства з викладачами), у т.ч. 

4 статті – у зарубіжних виданнях, 2 статті – у фахових виданнях України, 

що входять до наукометричних баз даних; 113 студентів взяли участь 

у конференціях (з яких 6 – є переможцями і нагороджені дипломами різного 

ступеня), за результатами чого опубліковано 43 тези доповідей (з них 42 – 

без співавторства з викладачами); 42 студенти взяли участь у конкурсах 

студентських НДР, з яких 5 здобули перемогу (у т.ч. 3 переможців 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України). 

На кафедрі працює студентський науковий гурток Наукового товариства 

студентів ХНАДУ під керівництвом к.е.н. доц. Кудрявцевої О.В. (І півріччя 

2019 р.), к.е.н. доц. Болдовської К.П. (ІІ півріччя 2019 р.). Робота засідань 

гуртка проводиться за такими напрямами: 

– вітчизняна та зарубіжні системи бухгалтерського обліку; 

– обліково-аналітичне забезпечення управління і розвитку суб’єктів 

підприємництва; 

– обліково-податкова політика і внутрішній аудит підприємницьких 

структур; 

– управлінські інформаційні системи і технології в обліку, аналізі й аудиті; 

– науково-методичні засади розвитку обліку та оподаткування; 
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– світове господарство і міжнародні економічні відносини; 

– глобалізація й інтернаціоналізація господарських відносин; 

– менеджмент і маркетинг зовнішньоекономічної діяльності; 

– міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність та науково-технічне 

співробітництво; 

– міжнародний бізнес в умовах глобалізації. 

Починаючи з 2 курсу, студенти під керівництвом викладачів кафедри 

виконують науково-дослідну роботу, висновки і результати якої проходять 

апробацію на конференціях, публікуються у збірниках наукових праць, 

представляються на наукових конкурсах різного рівня. 

У 2019 р. аспіранти (як штатні, так і зі сторонніх організацій) відсутні. 

У І півріччі 2019 р. на кафедрі щомісячно проводились наукові семінари 

молодих учених, у ІІ півріччі 2019 р. молоді вчені у штатному розкладі 

кафедри відсутні (2 особи перебувають у відпустці по догляду за дитиною, 

1 особа – змінила місце роботи). 

 

Таблиця 4 

Відомості про науково-дослідну роботу студентів та молодих учених 

кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях та відсоток 

від загальної кількості 

студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

на кафедрі 

Відсоток молодих 

учених, які залишаються 

на кафедрі після 

закінчення аспірантури 

2015 87 5 0 

2016 84 3 - 

2017 87 7 - 

2018 91 5 0 

2019 92 3 - 

 

У роботі за напрямком впровадження нових форм організації наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності впродовж 2019 року кафедра 

керувалась принципами державної інноваційної політики, що полягають у 

створенні умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-



 8 

технічного й інноваційного потенціалу, забезпечення взаємодії науки, освіти, 

виробництва у розвитку інноваційної діяльності. 

Для залучення студентів до науково-дослідної роботи та інноваційної 

діяльності на кафедрі застосовують такі внутрішні стимулюючі заходи: 

1. Стимулювання студентів дипломами та грамотами за участь у наукових 

конференціях, семінарах і конкурсах. 

2. Запровадження виключного права студентів самостійно обирати 

наукового керівника та напрямок наукового дослідження. 

 

VІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками 

Окремих наукових підрозділів у штаті кафедри не передбачено. 

 

VІІ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями 

Кафедра здійснює міжнародне наукове і науково-технічне співробітництво 

за такими напрямами:  

– участь у міжнародних наукових конференціях; 

– спільні наукові дослідження із закордонними вченими і публікація їх 

результатів; 

– публікація наукових праць у зарубіжних виданнях; 

– консультування закордонних і вітчизняних бізнес-структур з широкого 

кола економічних і правових питань. 

У 2019 році кафедра продовжувала міжнародну наукову співпрацю із 

Adamas University (Індія), Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii (Польща), 

Škoda Auto University (Чехія), Dom Polonii (Польща), Sri Sai Institute of 

Management, Manawala (Індія), Вищою школою фінансів і банківської справи 

(Польща), Providence Group (Канада), а також іншими закладами вищої 

освіти та науково-дослідними установами країн світу, представниками 

вітчизняного і міжнародного бізнесу. 
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Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 

представлені в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 

Співробітництво з зарубіжними партнерами 

Країна-

партнер (за 

алфавітом) 

Установа- 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, 

у рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати 

від співробітництва 

Індія Adamas 

University 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування 

та міжнародних 

економічних відносин 

Договір 

про співпрацю, 

термін дії 

необмежений 

Спільні наукові 

дослідження і 

публікація їх 

результатів 

Польща Dom Polonii, 

представництво 

у Харкові 

(Dom Polonii 

na Wshodze) 

Дослідження українського 

ринку освітніх послуг 

Договір 

про співпрацю, 

термін дії 

необмежений 

Спільні наукові 

дослідження і 

публікація їх 

результатів 

Чехія Škoda Auto 

University 

Сучасні тенденції  

організаційно-

методологічного 

забезпечення підготовки 

фахівців 

Договір про 

співпрацю, 

термін дії 

необмежений 

Спільні наукові 

дослідження і 

публікація їх 

результатів 

 

У 2019 році кафедрою на базі ХНАДУ проведено 2 наукові заходи МОН 

України (таблиця 6). 

 

Таблиця 6 

Звіт про проведення наукових заходів МОН України 

№ 
з/п 

Назва заходу Місце 
проведення 

Термін 
виконання 

Кількість 
учасників 

Країни-
учасниці 

1 Всеукраїнська науково-
практична конференція «Сучасні 
тенденції розвитку обліку, 
оподаткування та міжнародних 
економічних відносин» 

ХНАДУ, 
кафедра 
ОО та МЕВ 

31 травня 
2019 року 

Кількість 
учасників – 
107, у т.ч. 
іногородніх – 
39. 

Україна 

2 Всеукраїнська науково-
методична інтернет- 
конференція з проблем вищої 
освіти і науки «Сучасні 
тенденції організаційно-
методологічного забезпечення 
підготовки фахівців: проблеми 
та шляхи їх вирішення в умовах 
глобалізації та євроекономічної 
інтеграції» 

ХНАДУ, 
кафедра 
ОО та МЕВ 

18 листопада 
2019 року  

Кількість 
учасників – 
179, у т.ч. 
іногородніх – 
61. 

Україна 
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VIII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення 

наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики 

та баз даних провідних наукових видавництв світу, про патентно-ліцензійну 

діяльність.  

Обсяг інформації інформаційно-ресурсного центру факультету дозволяє 

співробітникам кафедри та студентам проводити наукові дослідження без 

обмежень.  

Для поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності 

проводяться семінари щодо доступу і правил користування міжнародними базами 

даних, за допомогою яких науковці мають змогу користуватись електронними 

колекціями наукової періодики та проводити аналіз останніх досліджень з 

наукових питань, що їх цікавлять. 

Зокрема, у науковій діяльності використовуються ресурси таких баз даних: 

1. Бібліографічна і реферативна база даних Scopus – www.scopus.com 

2. Пошукова платформа Web of Sciense – www.webofknowledge.com 

3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – www.nbuv.gov.ua. 

4. Науко-метрична база даних Index Copernicus International – 

www.indexcopernicus.com  

5. Наукова електронна бібліотека – www.elibrary.ru 

6. Міжнародний мультидисциплінарний каталог журналів відкритого доступу 

DOAJ – www.doaj.org 

Патентно-ліцензійна діяльність кафедри здійснюється в напрямку 

реєстрації авторських прав на твори (таблиця 7). 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.indexcopernicus.com/
http://www.elibrary.ru/
https://www.library.ucsb.edu/node/2350
http://www.doaj.org/
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Таблиця 7 

Отримання свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 

№ 

з/п 
Назва твору Автори Власники № свідоцтва 

1 2 3 4 5 

1 

Твір науково-практичного характеру 

«Значення фіксації цивільного 

судочинства технічними засобами» 

Перунова О.М. 
Перунова О.М., 

ХНАДУ 
№ 84834 

2 

Твір науково-практичного характеру 

«Співвідношення принципу устності з 

фіксуванням цивільного процесу 

в процесуальній формі цивільного 

судочинства» 

Перунова О.М. 
Перунова О.М., 

ХНАДУ 
№ 86018 

3 

Твір науково-практичного характеру 

«Risks control in the system of enterprises 

risk-management under conditions of world 

economy globalization» 

Нікітіна А.В. 
Нікітіна А.В., 

ХНАДУ 
№86979 

4 

Твір науково-практичного характеру 

«Тезаврації як засіб фінансових 

інвестицій» 

Вербицька В.І. 
Вербицька В.І., 

ХНАДУ 
№87284 

5 

Твір науково-практичного характеру 

«Information and communication 

technologies: classification and design of 

teaching methods» 

Вербицька В.І., 

Попова А.М. 

Вербицька В.І., 

Попова А.М., 

ХНАДУ 

№87370 

6 
Твір науково-практичного характеру 

«Уточнення сутності електронних грошей» 
Ковальова Т.В. 

Ковальова Т.В., 

ХНАДУ 
№89225 

7 

Твір науково-практичного характеру 

«Про удосконалення плану рахунків 

бухгалтерського обліку для цілей 

управління» 

Ковальова Т.В. 
Ковальова Т.В., 

ХНАДУ 
№89226 

8 

Твір науково-практичного характеру 

«Вплив змін в оподаткуванні на діяльність 

підприємств в Україні» 

Хорошилова І.О. 
Хорошилова 

І.О., ХНАДУ 
№89227 

9 

Твір науково-практичного характеру 

«Шлях євроінтеграції України – податкове 

реформування» 

Хорошилова І.О. 
Хорошилова 

І.О., ХНАДУ 
№89228 

10 

Твір науково-практичного характеру 

«Віртуальні підприємства корпоративного 

сектору економіки» 

Касатонова І.А. 
Касатонова І.А., 

ХНАДУ 
№89560 

11 

Твір науково-практичного характеру 

«Глобалізація як фактор розвитку 

економіки України» 

Попова А.М. 
Попова А.М., 

ХНАДУ 
№88065 

12 

Твір науково-практичного характеру 

«Використання візуалізації у 

міжнародному бізнесі» 

Попова А.М. 
Попова А.М., 

ХНАДУ 
№88240 

13 

Твір науково-практичного характеру 

«Державні можливості розвитку 

міжнародного туризму для підвищення 

експортного потенціалу України» 

Попова А.М. 
Попова А.М., 

ХНАДУ 
№88555 

14 

Твір науково-практичного характеру 

«Перспективи розвитку міжнародного 

туризму як засобу підвищення 

експортного потенціалу України» 

Попова А.М. 
Попова А.М., 

ХНАДУ 
№88556 
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ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на 

кафедрі в межах робочого часу викладачів 

У 2019 році викладачами кафедри в межах робочого часу викладачів 

виконувались 3 науково-дослідні роботи: «Економіко-правові проблеми, 

пріоритетні напрямки і перспективи розвитку суб’єктів господарювання 

в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень», «Напрямки 

удосконалення законодавства України в умовах інтеграційних процесів» та 

«Обліково-фінансові інструменти управління підприємством у сучасних 

умовах господарювання» (керівник тем – проф. Маліков В.В.). 

У результаті проведених досліджень було отримано такі результати: 

– визначено передумови і фактори активізації і підвищення ефективності 

вітчизняного й іноземного інвестування як важеля економічного зростання 

країни-реципієнта та розробка рекомендацій щодо їх забезпечення у рамках 

економіки України; 

– розроблено рекомендації щодо вдосконалення управління 

національною безпекою в умовах глобалізації та інтеграційних процесів; 

– розроблено оптимальні підходи і методи управління співробітниками 

міжнародних компаній; 

– ідентифіковано взаємозв’язок загрози, ризику, небезпеки в системі 

економічної безпеки автотранспортних підприємств; 

– визначено перспективи розвитку транспортної системи в контексті 

міжнародних економічних змін; 

– досліджено порядок становлення та історичний розвиток інституту 

апеляційної скарги, визначено її процесуальну форму та зміст, удосконалено 

та доповнено деякі положення ЦПК відносно цього процесуального 

документа; 

– визначено специфіку конституційної скарги як нового інструменту 

захисту прав громадян в Україні; 

– визначено механізми впровадження законодавства ЄС та його 

застосування в українській правовій практиці; 
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– з’ясовано шляхи вдосконалення й оптимізації системи оплати праці 

в галузі залізничного транспорту, які передусім пов’язуються із науково 

виваженим та обґрунтованим установленням норм затрат праці у цій сфері; 

– розроблено практичні рекомендації щодо обліку електронних 

грошей; 

– обґрунтовано необхідність створення аналітичної системи 

управлінського обліку на автотранспортному підприємстві та розроблено 

пропозиції щодо методів управління обліково-аналітичними системами з 

рекомендованим алгоритмом дій; 

– досліджено краудрафтинг та вдосконалено механізм залучення коштів; 

– удосконалено облік екологічних витрат промислових підприємств. 

Результати цих досліджень можуть бути використані в навчальному 

процесі, а також промисловими та автотранспортними підприємствами для 

підвищення ефективності своєї діяльності. 

 

Х. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

Кафедра не має потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні 

іноземного або вітчизняного виробництва. Сьогоднішня матеріально-технічна 

база кафедри дозволяє в повному обсязі проводити наукові дослідження 

викладачам і студентам. 

 

ХІ. Заключна частина 

Основні труднощі і недоліки при провадженні наукової та науково-

технічної діяльності у 2019 році,  пропозиції і зауваження щодо налагодження 

більш ефективної роботи в організації цих процесів: 

1. Складнощі у пошуку потенційних замовників, інвесторів прикладних 

НДР з економічної і правової тематики через фінансову неспроможність 

більшості вітчизняних підприємств.  
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2. Практична неможливість отримання даних з державних і приватних 

установ та організацій для проведення аналізу, необхідних розрахунків, 

поточних моніторингів. 

3. Як пріоритетні напрями роботи визначити: забезпечення зростання 

інтернаціоналізації університетської освіти і науки шляхом участі у спільних 

міжнародних наукових проектах і програмах, активізацію участі молодих 

учених у грантових проектах, конкурсах науково-дослідних проектів і розробок, 

а також підвищення публікаційної активності науковців ХНАДУ у виданнях, 

які включено до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus та ін.); 

 

 

Завідувач кафедри 

обліку, оподаткування та міжнародних 

економічних відносин, проф.  В.В. Маліков 
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Показники наукової та науково-технічної діяльності 

кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин 

за 2019 рік 
 

№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 

2019 

1. Науково-педагогічні кадри  

1.1. Чисельність  науково-педагогічних працівників у закладі вищої 

освіти/науковій установі, усього 

10 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 10 

а)  з них: – доктори наук 1 

б)   – кандидати наук 9 

1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім 

сумісництвом, усього 

- 

а)  з них: – доктори наук - 

б)   – кандидати наук - 

1.1.3. Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-

правового характеру, усього (договорів, угод) 

- 

а)  з них: – доктори наук - 

б)   – кандидати наук - 

1.2. Загальна чисельність працівників науково-дослідної частини, 

інституту, сектору, відділу закладу вищої освіти/наукової 

установи, усього 

1 

1.2.1. Загальний фонд, усього - 

1.2.1.1. Чисельність штатних працівників (основне місце роботи в НДЧ, 

інституті, секторі, відділі закладу вищої освіти/наукової установи), 

усього 

- 

1)  з них: – дослідники, усього: - 

а)  у тому числі: – доктори наук - 

б)    – кандидати наук - 

в)    –  аспіранти - 

2)  з них:  – техніки - 

а)    у тому числі: – студенти - 

3)   – допоміжний персонал - 

а)    у тому числі: – студенти - 

4)   – інші - 

1.2.1.2. Чисельність працівників, які працювали за сумісництвом, усього - 

1)  з них: – дослідники, усього: - 

а)  у тому числі: – доктори наук - 

б)    – кандидати наук - 

1.2.1.2.

1 

 Внутрішні сумісники, усього - 

а)  у тому числі: – доктори наук - 

б) – кандидати наук - 

2) – техніки - 

а)   у тому числі: – студенти - 

3) – допоміжний персонал, усього - 

а)   у тому числі: – студенти - 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 

2019 

4) – інші - 

1.2.1.2.

2 

Зовнішні сумісники, усього - 

а)  у тому числі: – доктори наук - 

б)    – кандидати наук - 

1.2.1.3. Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-

правового характеру, усього (договорів, угод) 

- 

1.2.2. Спеціальний фонд, усього 1 

1.2.2.1. Чисельність штатних працівників, усього - 

а)   у тому числі: – доктори наук - 

б)    – кандидати наук - 

1.2.2.2. Чисельність працівників, які працювали за сумісництвом, усього - 

1.2.2.2.

1 

Внутрішні сумісники, усього - 

а)    у тому числі: – доктори наук - 

б)    – кандидати наук - 

1.2.2.2.

2 

Зовнішні сумісники, усього  - 

а)     у тому числі: – доктори наук - 

б)    – кандидати наук - 

1.2.2.3. Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-

правового характеру, усього (договорів, угод) 

1 

1.3. Вікові категорії виконавців науково-дослідних робіт за загальним 

та спеціальним фондом 

 

1.3.1. 22-35 років - 

1.3.2. 35-45 років 1 

1.3.3. 45-60 років - 

1.3.4. понад 60 років - 

1.4. Середній вік виконавців науково-дослідних робіт 41 

2. Підготовка наукових кадрів  

2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього - 

2.1.1.  з них: – з відривом від виробництва - 

2.1.2.    без відриву від виробництва - 

2.2. Чисельність аспірантів, прийнятих у звітному періоді - 

2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у звітному 

періоді, усього 

- 

2.3.1.  з них: – із захистом дисертації - 

2.4. Кількість діючих спеціалізованих вчених рад  - 

2.5. Кількість спеціальностей у спеціалізованих вчених радах закладу 

вищої освіти/наукової установи, всього 

- 

2.5.1.  з них: – спеціальностей у докторських спеціалізованих 

вчених радах 

- 

2.5.2.   – спеціальностей у кандидатських спеціалізованих 

вчених радах 

- 

2.6. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього - 

2.6.1. з них: – кандидатських дисертацій - 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 

2019 

 

1) 

 – захищених у спеціалізованих вчених радах закладу вищої 

освіти/наукової установи, усього 

- 

а)  у тому числі: – захищених працівниками закладу вищої 

освіти/наукової установи 

- 

б)  – захищених сторонніми працівниками - 

 

2) 

 – захищених у спеціалізованих вчених радах за межами 

закладу вищої освіти/наукової установи, усього 

- 

2.6.2.  – докторських дисертацій - 

 

1) 

 – захищених у спеціалізованих вчених радах закладу вищої 

освіти/наукової установи, усього 

- 

а)  у тому числі: – захищених працівниками закладу вищої 

освіти/наукової установи 

- 

б)  – захищених сторонніми працівниками - 

 

2) 

 – захищених у спеціалізованих вчених радах за межами 

закладу вищої освіти/наукової установи, усього 

- 

2.7. Достроково захищені дисертації у період навчання в аспірантурі за 

державним замовленням 

- 

2.8. Кількість аспірантів, які залишилися працювати у закладі вищої 

освіти/науковій установі 

- 

3. Фінансування науково-технічної діяльності  

3.1. Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн., усього, з них: - 

3.1.1.  – фундаментальних досліджень - 

3.1.2.  – прикладних досліджень  - 

3.1.3.  – науково-технічних (експериментальних) розробок - 

3.1.4.  – збереження наукових об'єктів, що становлять національне 

надбання 

- 

3.1.5.  – проведення міжнародних наукових заходів - 

3.1.6.   – інше - 

3.2. Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами 

наукової та науково-технічної діяльності, тис. грн., усього, з них: 

5,0 

3.2.1.  – обсяг фінансування науково-технічних робіт за 

державними цільовими програмами 

- 

3.2.2.  – обсяг фінансування науково-технічних робіт за 

державним замовленням 

- 

3.2.3.  – обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 

проектами  міжнародного  співробітництва (гранти, наукові 

проекти) 

- 

3.2.4.  – обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 

госпдоговорами 

5,0 

3.2.4.1.   у тому числі: – міжнародними - 

3.2.5.  – обсяг фінансування за надання наукових послуг - 

3.2.6.  – обсяг фінансування фундаментальних досліджень, з них: - 

3.2.6.1.  – за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 

- 

3.2.7.  – надходження від надання платних послуг та виконання 

наукових і науково-технічних робіт, що акумулюються на 

рахунках інших КПКВК  

- 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 

2019 

4. 
Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-

технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової установи 

 

4.1. Капітальні витрати на придбання нового наукового обладнання, 

тис. грн., усього, 

 

4.1.1.  з них: – придбані за кошти загального фонду - 

4.1.2.   – придбані за кошти спеціального фонду, з них:  

4.1.2.1.   – за кошти іноземних грантів; - 

4.1.2.2   – придбані за кошти  та/або передані спонсорами та 

інвесторами 

- 

4.2. Кількість існуючих на базі закладу вищої освіти/наукової установи 

наукових та науково-технічних інфраструктур: 

- 

4.2.1.  – лабораторії - 

4.2.2.  – міжвідомчі центри - 

4.2.3.  – науково-дослідні інститути - 

4.2.4.  – центри спільного користування обладнанням - 

4.2.5.  – наукові бібліотеки - 

4.2.6.  – наукові музеї - 

4.2.7.  – ботанічні сади - 

4.2.8.  – інше (із зазначенням позицій) - 

5. 
Результативні показники виконання наукових, науково-

технічних робіт 

 

5.1. Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі 

науки і техніки, поданих від закладу вищої освіти/наукової 

установи, всього Державних премій 

- 

5.2. Кількість лауреатів (працівників закладу вищої освіти/наукової 

установи), всього 

- 

5.3. Кількість робіт, відзначених  міжнародними нагородами, усього - 

5.4. Загальна кількість наукових, науково-технічних робіт, які 

виконувались, та наукових об'єктів, які утримувались у звітному 

періоді за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, 

всього, в тому числі: 

- 

5.4.1.  – фундаментальні дослідження - 

5.4.2.  – прикладні дослідження  - 

5.4.3.  – прикладні розробки - 

5.4.4.  – збереження наукових об'єктів, що становлять НН - 

5.4.5.  – міжнародні наукові заходи (конференції, семінари) - 

5.5. Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на 

науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів 

замовників (спец. фонд), усього 

1 

5.5.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними 

цільовими програмами   

- 

5.5.2.   – наукові, науково-технічні роботи за державним 

замовленням 

- 

5.5.3.   – кількість міжнародних грантів - 

5.5.4.   – кількість міжнародних договорів на виконання 

наукових та науково-технічних робіт 

- 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 

2019 

5.5.5.   – наукові, науково-технічні роботи за 

госпдоговорами 

1 

5.5.5.1   у тому числі: – міжнародними - 

5.5.6. Кількість фундаментальних досліджень, з них: - 

5.5.6.1.   – за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 

- 

5.6. Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в 

межах кафедральної тематики: 

4 

5.6.1  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ   4 

5.7. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету у звітному 

періоді, усього, в тому числі: 

- 

5.7.1.  – фундаментальні дослідження - 

5.7.2.  – прикладні дослідження - 

5.7.3.  – прикладні розробки - 

5.8. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, 

договорів на науково-технічні послуги, які виконувались за 

рахунок коштів замовників, усього 

1 

5.8.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи за  державними 

цільовими програмами 

- 

5.8.2.   – наукові, науково-технічні роботи за державним 

замовленням  

- 

5.8.3.   – наукові, науково-технічні роботи за проектами 

міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

- 

5.8.4.   – наукові, науково-технічні роботи за 

госпдоговорами 

1 

5.8.4.1.   у тому числі: – міжнародними - 

5.8.5.   – фундаментальні дослідження, з них: - 

5.8.5.1.   – за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 

- 

5.8.6.   – інше, з них: - 

5.8.6.1   – договори на наукові та науково-технічні послуги - 

5.9. Кількість закінчених наукових і науково-технічних робіт, які 

виконувались в межах кафедральної тематики: 

3 

5.9.1.  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ   3 

5.10. Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, 

симпозіумів), всього 

2 

5.10.1.  – з них: всеукраїнських 2 

5.10.2.  – міжнародних, всього - 

5.11. Взято участь у виставках, всього - 

5.11.1.  з них: – у національних - 

5.11.2.   – у міжнародних - 

5.12. Кількість угод про науково-технічне співробітництво із 

зарубіжними закладами вищої освіти/науковими установами, 

установами, організаціями 

3 

5.13. Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), 

усього, в тому числі: 

14 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 

2019 

1) " – нової техніки - 

2) " – нових технологій - 

3) " – нових матеріалів - 

4) " – сортів рослин та порід тварин - 

5) " – методів, теорій - 

6) " – інше*( науково-практичні рекомендації) 14 

5.14. Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні 
періоди, усього одиниць, у тому числі: 

- 

1) " – нової техніки - 

2) " – нових технологій - 

3) " – нових матеріалів - 

4) " – сортів рослин та порід тварин - 

5) " – методів, теорій - 

6) " – інше*(із зазначенням позицій) - 

5.15. Впроваджено НТП  у освітній процес, створеної у відповідні 
періоди, усього одиниць, у тому числі: 

- 

1) " – нової техніки - 

2) " – нових технологій - 

3) " – нових матеріалів - 

4) " – сортів рослин та порід тварин - 

5) " – методів, теорій - 

6) " – інше*(із зазначенням позицій)  - 

6. Наукові праці  

6.1. Опубліковано монографій 4 

6.1.1. Усього одиниць монографій в Україні 2 

6.1.2. Усього одиниць монографій за кордоном 2 

6.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників - 

6.3. Кількість публікацій (статей) 207 

6.3.1. Усього одиниць, опублікованих в Україні 195 

6.3.2. Усього одиниць, опублікованих за кордоном 12 

6.4. Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus 2 

6.5. Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Web of 
Science  

- 

6.6. Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних для 
соціо-гуманітарних наук Copernicus  

17 

6.7. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної 
бази даних Scopus 

- 

6.8. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної 
бази даних,Web of science  

- 

6.9. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної 
бази даних для соціо-гуманітарних наук Copernicus 

31 

6.10. В інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)  

6.11. Сумарний h – індекс закладу вищої освіти або наукової установи   

6.12 Кількість журналів закладу вищої освіти або наукової установи, 
що входять до наукометричних баз даних, з них: 

- 

6.12.1  - до Scopus,  - 

6.12.2  - до Web of Science - 

6.12.3.  - до інших - 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 

2019 

7. 
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-

технічних робіт 

 

7.1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, 

в тому числі: 

12 

7.1.1. " – в Україні, з них: 12 

7.1.1.1.  – патентів на винаходи - 

7.1.2. " – за кордоном, з них: - 

7.1.2.1.  – патентів на винаходи - 

7.2. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: 14 

7.2.1. " – в Україні, з них: 14 

7.2.1.1.  – патентів на винаходи - 

7.2.2. " – за кордоном, з них: - 

7.2.2.1.  – патентів на винаходи - 

7.2.2.2.  – відкриття - 

7.3. Кількість проданих ліцензій,  - 

7.3.1  - усього одиниць - 

7.3.2  - отриманих коштів від продажу (тис. грн.)  - 

7.4. Кількість «ноу-хау», переданих замовнику  - 

8. Інноваційна інфраструктура  

8.1. Кількість елементів інноваційної інфраструктури, створених за 

звітній період на базі закладу вищої освіти/наукової установи, 

усього одиниць, з них: 

- 

8.1.1.   – бізнес-інкубатори - 

8.1.2.   – технопарки - 

8.1.3.   – наукові парки - 

8.1.4   – навчально-наукові виробничі комплекси - 

8.1.5.   – інше (із зазначенням позицій) - 

9. Наукова робота студентів  

9.1. Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб у закладі 

вищої освіти/науковій установі 

 

9.2. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього 

осіб, з них: 

- 

9.2.1.   – з оплатою із загального фонду бюджету - 

9.2.2.   – з оплатою із спеціального фонду бюджету - 

9.3. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів студентських НДР, з них: 

33 

9.3.1.   – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських 

НДР 

3 

9.3.2.   – переможці міжнародних конкурсів студентських 

НДР 

- 

9.4. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них: 152 

9.4.1.   – самостійно 101 

9.5. Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 

2019 

10. 
Молоді вчені закладу вищої освіти та наукової установи (до 35 

років) 

 

10.1. Чисельність молодих учених у закладі вищої освіти/науковій 
установі, усього, з них: 

3 

1)   – доктори наук - 

2)   – кандидати наук 1 

3)   – аспіранти - 

4)   – докторанти - 

5)   – без ступеня, не включаючи аспірантів 2 

10.2. Кількість науковців, що отримували премії, з них: 1 

 
1) 

 – гранти Президента України для підтримки наукових 
досліджень молодих вчених 

- 

 
2) 

 – гранти Президента України докторам наук для здійснення 
наукових досліджень 

- 

 
3) 

 – щорічні гранти Президента України для обдарованої 
молоді 

- 

 
4) 

 – щорічні премії Президента України для молодих учених - 

5)  – премії Верховної Ради України найталановитішим 
молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 
досліджень науково-технічних розробок 

- 

 
6) 

 – премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 
молоді у розбудові України 

- 

7)  – стипендії Верховної Ради України - 

 
8) 

 – стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених 1 

10.3. Кількість наукових праць, за участю молодих вчених 12 

10.4.1. Опубліковано монографій, з них: - 

1)   – за кордоном - 

10.4.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників - 

10.4.3. Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них: 12 

1)   – статей у зарубіжних виданнях, в тому числі: 1 

а)   – у міжнародній науковометричній базі даних Scopus - 

б)   Web of Science - 

в)   для соціо-гуманітарних наук Copernicus 2 

10.4.4.
а) 

Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних 
баз даних Scopus 

- 

б)   Web of Science - 

в)                         для соціо-гуманітарних наук Copernicus - 

10.4.5. Подано проектів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок на конкурс молодих учених, з них: 

- 

1)   – кількість проектів, що стали переможцями - 

10.4.6 Молоді вчені закладу вищої освіти або наукової установи, які є 
експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих органах 

- 

 

Завідувач кафедри 

обліку, оподаткування та міжнародних 

економічних відносин, проф.  В.В. Маліков 
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ДОДАТОК 1 

 

Опис найбільш ефективної розробки 

 
Назва розробки: «Маркетинговий аналіз середовища» 

Автори: Кудрявцева О.В. 

Основні характеристики, 

суть розробки: 

проведено дослідження та маркетинговий аналіз 

середовища ТОВ «СМАРТ-ПАК» у рамках розробки 

напрямків розвитку цього підприємства з позиції 

забезпечення його економічної безпеки. 

Патенто-, конкуренто-

спроможні результати: 

- 

Порівняння із світовими 

аналогами: 

- 

Економічна привабливість 

розробки для просування 

на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: 

вартість договору 5000 грн., з них надійшло 

до спеціального фонду у 2019 р. 5000 грн. 

Галузі, міністерства, 

відомства, підприємства, 

організації, де планується 

реалізовувати результати 

розробки: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СМАРТ-ПАК» 

Стан готовності розробки: 100 % готовність станом на 01.09.2019 р. 

Результати впровадження:  - 

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25 

Телефон, факс, e-mail (057) 738-77-90, ie_khnahu@ukr.net 

 

 

 

Завідувач кафедри 

обліку, оподаткування та міжнародних 

економічних відносин, проф.  В.В. Маліков 
 

 


