
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доц. Косторного С.В. 

за 2015-2019 рр. 

 

Пункт 3. Наявність виданих двох навчальних посібників та однієї 

монографії: 

1. Податкова система: Навчальний посібник / С. В. Косторной, О. О. 

Яцух, В. Д. Цап [та ін.]; за ред. С. В. Косторного. Мелітополь: Видавничий 

будинок ММД, 2018. – 196 с. 

2. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / О. О. Яцух, В. Д. Цап, 

Н.Ю. Захарова [та ін.]; за ред. О. О. Яцух. Мелітополь: Видавничий будинок 

ММД, 2018. – 292 с. 

3. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку сільських 

територій в умовах підвищення самостійності регіонів: монографія / наук. 

ред. та кер. кол. авт. О. О. Яцух. - Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 

2019. – 337 с. 

 

Пункт 8. Виконання функцій відповідального виконавця наукової 

теми 

Відповідальний виконавець наукової теми "Розробити науково-

методичні основи фінансового забезпечення соціально-економічного 

розвитку сільських територій в умовах підвищення самостійності регіонів" – 

номер держреєстрації 0116U002742  

 

Пункт 8. Виконання функцій члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань України 

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України - Збірник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного університету (економічні науки), включений 

до Переліку наукових фахових видань України, (наказ МОН №1328 від 

21.12.2015 р.). 

 

Пункт 9. Участь у журі конкурсів “Мала академія наук України” 

Член журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук (Запорізька область) 

- Наказ Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної 

адміністрації №112 від 09.02.2018 р. 

 

Пункт 10. Організаційна робота у закладах освіти  

Робота на посаді заступника відповідального секретаря приймальної 

комісії ТДАТУ - Наказ по ректора ТДАТУ №202-ОД від 13.11.2017 року 

 

Пункт 11. Участь в атестації наукових працівників як члена 

постійної спеціалізованої вченої ради 



Участь в атестації наукових кадрів як вченого секретаря спеціалізованої 

вченої ради К 18.819.03 - Наказ Міністерства освіти і науки України № 820 

від 11.07.2016 р. 

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком 

"Удосконалення системи та механізмів оподаткування підприємств 

АПВ" 

 


