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Кафедра обліку і оподаткування
Результати наукової та науково-технічної діяльності кафедри
за 2021 рік
У 2021 році основними результатами наукової та науково-технічної діяльності
кафедри є:
1) публікація наукових праць:
 2 монографія (у т.ч. 1 – за кордоном);
 125 наукових статей (у т.ч. 10 – за кордоном, 12 – у фахових виданнях
України, 25 – у наукометричних базах даних, з яких 2 – у Scopus,
23 – у Index Copernicus);
 28 тез доповідей за результатами участі у наукових конференціях.
2) виконання науково-дослідних робіт:
 1 НДР у межах робочого часу викладачів («Обліково-фінансові та правові
аспекти підприємницької діяльності»).
3) проведення 2 наукових конференцій МОН України на базі ХНАДУ:
 Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичний та
економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством:
міжнародний досвід» (28.05.2021 р.);
 Наукова інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки «Тенденції,
проблеми та шляхи їх вирішення у організаційно-методологічному
забезпеченні підготовки фахівців» (18.11.2021 р.).
4) керівництво НДР студентів, результатами якої є:
 78 наукових статті (з них 53 – без співавторства з викладачами);
 25 тез доповідей (з них 24 – без співавторства з викладачами);
 28 учасників конкурсів студентських НДР (у т.ч. 18 учасників Всеукраїнського конкурсу МОН, 1 учасник міжнародного конкурсу, 9 учасників
регіональних конкурсів);
 отримання іменної стипендії Президента України у 2021-2022 н.р.
1 студентом (Лівенцова Я.О., гр. ЕА-41-18).
5) патентно-ліцензійна діяльність, результатом якої є отримання:
 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
6) наукове і науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями,
у т.ч. на підставі 3 укладених договорів.
На кафедрі 100 % викладачів мають науковий ступінь і вчене звання. У 2021
році кандидатські та докторські дисертації на кафедрі не захищались; аспіранти (як
штатні, так і зі сторонніх організацій) відсутні; молоді вчені у штатному розкладі
кафедри відсутні.
На кафедрі працює студентський науковий гурток Наукового товариства
студентів ХНАДУ під керівництвом к.е.н. доц. Болдовської К.П.
Пріоритетом наукової діяльності кафедри є дослідження і системне вивчення
економічного змісту, характеру динамічних змін і перспективних напрямів удосконалення
обліку і оподаткування, а також економіко-правових проблем розвитку суб’єктів
господарювання в умовах інтеграційних процесів і глобальних трансформацій.
Кафедра бере активну участь у науковій діяльності університету, має і динамічно
розвиває потужні наукові зв’язки з рядом наукових та освітніх закладів.

