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Пункт 1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до науково метричних баз  

1. Костякова А. А. Управлінський облік як джерело інформаційного забезпечення системи 

управління // Науковий журнал «Молодий вчений» - № 1.1 (41.1) січень, 2017 р. – С. 49 - 

54 - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ru/specvipusk/tsatu/  (IndexCopernicus) 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України (загальна кількість 6 публікацій): 

1. Костякова А. А. Методика бюджетування витрат рослинництва / А.А. Костякова // 

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(Економічні науки). - № 1 (29) – 2015р. - С.174-179. 

2. Костякова А. А. Методи обліку витрат у рослинництві / А.А. Костякова // Облік і 

фінанси - 2017. - №  2 (76). – С. 13-20 - Режим доступу: 

http://www.afj.org.ua/ua/journals/2017/2 

3. Костякова А. А. Класифікація витрат виробництва в рослинництві за цільовим підходом 

/ А.А. Костякова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 

університету (Економічні науки). - № 2 (9) – 2017р. – С. 306-314 

4. Костякова А.А. Європейські принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: 

облікові новації 2018 року /А.А. Костякова // Збірник наукових праць Таврійського 

деравного агротехнологічного університету (Економічні науки). - № 2(37) – 2018р. – С.40-

47 

5. Костякова А.А. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства / А.А. Костякова// 

Регіональна економіка та управління. – 2019. - №2(24) 

 

Пункт 3. Наявність виданої монографії 

1. Костякова А.А. Бухгалтерський облік накладних витрат рослинництва: управлінський 

аспект  // Accounting, analysis and audit activities of the enterprises: problems, trends, 

prospects: Collective monograph. – SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2016.- 168p.- 

С.108-122  

 

Пункт 8. Виконання функцій виконавця наукової теми: 

Виконання функцій виконавця наукової теми «Науково-методологічні засади обліково-

аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів 

господарювання» підпрограма «Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку 

сільськогосподарських підприємств»  

 
Пункт 10 Організаційна робота у закладах освіти  

В.о. завідувача кафедри аналізу та контролінгу ТДАТУ з вересня по грудень 2015р.; 

Голова методичної комісії факультету економіки та бізнесу ТДАТУ з вересня 2017р.; в.о. 

вченого секретаря факультету економіки та бізнесу ТДАТУ з вересня 2017р. по травень 

2018р. 

Пункт 13. Наявність виданих методичних вказівок (загальна кількість 3 

найменувань): 

1. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Звітність 

підприємств» для здобувачів ступеня  вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – 

Мелітополь-Таврійський державний агротехнологічний університет. - 2018.- 98с.  

http://molodyvcheny.in.ua/ru/specvipusk/tsatu/
http://www.afj.org.ua/ua/journals/2017/2


2. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний облік та аналіз» для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

– Мелітополь-Таврійський державний агротехнологічний університет. - 2018.- 155с. 

3. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Стратегічний 

управлінський облік та аналіз» для здобувачів ступеня  вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Мелітополь-Таврійський державний 

агротехнологічний університет. - 2019.- 144 с.  

 

Пункт 14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою 

1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт: студент групи 21 С ОА Шморгуненко О.М. за темою: 

«Облік витрат на виробництво і формування собівартості продукції рослинництва», м. 

Мелітополь, ТДАТУ, 2016р..  

2. Керівництво студентами, які зайняли призове місце на І етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік»: Сеттаров А.У. студент групи 

41 ОА та Шморгуненко О.М. студент групи 11 МБ ОО.; Биковська А.А студентка групи 

21 С ОО.  

 

Пункт 14 Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 

1. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Обліково-аналітичне 

забезпечення стратегічного менеджменту» 

 

Пункт 15 Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики (загальна кількість 5 публікацій): 

1. Костякова А.А. Економічна сутність витрат та їх визнання відповідно до потреб обліку 

та управління [Текст] / А. А. Костякова // Збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-

економічних систем в умовах трансформаційної економіки»: – Дніпропетровськ, 12-13 

квітня 2016р. – Частина 5. Секція 5. – С. 332-341 

2. Костякова А. А. Облік витрат за видами діяльності [Текст] / А. А. Костякова // Стан і 

перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні :матеріали IV Міжнар. 

наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 11 трав. 2016 р.] / редкол. : З. В. Гуцайлюк, В. А. Дерій, 

Г. П. Журавель [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - С. 130-132. 

3. Костякова А.А. Узгодженість процесу бюджетування з системою обліку та контролю 

[Текст] / А. А. Костякова // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: 

Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 

року). -Х.: ХНАДУ. - Т. 2. – С. 270-271 

4. Костякова А.А. Становлення та розвиток стратегічного управлінського обліку [Текст] / 

А. А. Костякова // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки :Зб. наук. статей за мат. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Дніпро, 13 – 14 квітня 2017 р.) / НМетАУ. - Дніпро, 2017. - Т. 2. - С. 586-589  

5. Костякова А.А. Облік і звітність у формуванні дієвого інформаційно-аналітичного 

забезпечення системи управління суб’єктів господарювання / А.А. Костякова // Тези 

міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми розвитку 

бізнесу та місцевого самоврядування»: зб. матер. конференц.-  Мелітополь: Видавничий 

будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018 – С. 396-399 
 
Пункт 16 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 
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України» по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу» (САРА), 12 

СПК 989394, 2016 р.) 


