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

виданнях, які включені до науково метричних баз  

1. Кучеркова С.О. Роль обліково-аналітичної системи при формуванні звітних показників //Науковий 

журнал Молодий вчений № 1.1 (41.1) січень, 2017 с.60-64. Режим доступу: 

http://molodyvcheny.in.ua/ru/specvipusk/tsatu/  

 

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

переліку наукових фахових видань України (загальна кількість 5 публікацій): 

1. Кучеркова С.О. Роль звітної інформації при прийнятті управлінських рішень і в інвестиційній 

привабливості підприємства // Облік і фінанси №3 (65).- 2014.- с. 47-52. 

2. Кучеркова С.О. Роль і значення обліково-інформаційного забезпечення в управлінні підприємством 

//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) 

№ 1 (30), 2016 с. 106-110. 

3. Кучеркова С.О. Управлінський облік витрат на виробництво продукції рослинництва // 

Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки /Міжнародний збірник наукових праць. 

Випуск 1 (5) Частина 2 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2015 . 

– С. 608. (с. 200-206) 

4. Кучеркова С.О. Етапи запровадження і використання МСФЗ в Україні // Облік, економіка, менеджмент: 

наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : 

РВВ Луцького НТУ , 2014 . – С. 488. (с. 235-241). 

5. Кучеркова С.О. Використання інформаційних технологій для просування малого бізнесу: зарубіжний 

досвід // Облік і фінанси . 2017.№1. с. 161-168 

 

Пункт 3. Наявність виданої  монографії 

1. Кучеркова С.А.  Использование современных интсрументов  в продвижении  малого бизнеса // 

Монография  / LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of International Book Market Service Ltd. 

2017. – с. 60 (ISBN:978-620-2-05752-3) Режим доступу: 

https://www.morebooks.de/store/ru/book/Использование-современных-инструментов-в-

продвижении-малого-бизнеса/isbn/978-620-2-05752-3 

2 Методичні та практичні аспекти викладання обліково-фінансових дисциплін // Монографія / за 

редакцією Синяєвої Л.В., Вороновської О.В.– Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської 

друкарні, 2014. – с. 272 с.116-131. 

3. Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і аудиту // Монографія / за редакцією 

Синяєвої Л.В., Вороновської О.В. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 

2016. – с. 348 с. 116-135. 

 

Пункт 8. Виконання функцій виконавця наукової теми: 

Науково-технічна підпрограма № 2 на 2016-2020 роки «Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання» (державний  реєстраційний  номер 0111U002537) - виконання 

функцій виконавця підпрограми підпрограма «Обліково-аналітичне забезпечення сталого 

розвитку сільськогосподарських підприємств» 

 

Пункт 10. Організаційна робота у закладах освіти 

Заступник керівника ННІ ЗУП з 2012 р. 

 

Пункт 13. Наявність виданих методичних вказівок (загальна кількість 3 

найменувань): 

http://molodyvcheny.in.ua/ru/specvipusk/tsatu/
https://www.morebooks.de/store/ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/isbn/978-620-2-05752-3
https://www.morebooks.de/store/ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/isbn/978-620-2-05752-3


1. Бухгалтерський облік / Методичні вказівки для проведення практичних занять для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг» – 

Таврійський державний агротехнологічний університет, 2016. – С. 180 // Затверджено 

методичною комісією факультету економіки та бізнесу, протокол № 3 від 21 листопада 

2016 р. 

2. Бухгалтерський облік / Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг» – Таврійський державний 

агротехнологічний університет, 2017. – С. 156// Затверджено методичною комісією 

факультету економіки та бізнесу, протокол № 6 від 18 березня 2017 р. 

3. Бухгалтерський облік / Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг» – 

Таврійський державний агротехнологічний університет, 2017. – С. 20 // Затверджено 

методичною комісією факультету економіки та бізнесу, протокол № 6 від 18 березня 

2017р. 

 

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

професійної тематики (загальна кількість 6 публікацій): 

1. Кучеркова С.О. Застосування інформаційних технологій в обліку розрахунків за 

податками // Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах / Зб. 

наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015.-286с.  с. 

27-29 

2. Кучеркова С.О. Методика анализа безубыточности производства продукции 

растениеводства // Научно-производственный журнал спецвыпуск «Экономические 

науки» VІ Международная научно-практическая конференция: Таможенный союз и 

Евразийское экономическое сообщество: сотрудничество во имя прогресса» Костанайский 

инженерно-экономический университет им. М. Дулатова Казахстан декабрь  2014 года. 

с.289-293 

3. Кучеркова С.О. Облік оренди земельних ділянок і земельні відносини у соціально-

економічному середовищі // Молодіжний економічний дайджест: наук. електронний 

журн.: КНЕУ.- 2015. № 2-3 (5-6). 1—280.; с.235-242 

4. Кучеркова С.О. Покращення  інформаційного забезпечення обліку поточних зобов’язань 

на підприємстві // Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні 

підприємницькою діяльністю: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет - 

конференції, 2015 р., 26 листопада, м. Мукачево. – 538с. 

5. Кучеркова С.О.  Покращення інформаційного забезпечення визначення фінансових 

результатів і відображення їх у звітності // ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція«Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» - Луцьк 

.:ЛНТУ.- 2016.- 323с. 

6. Кучеркова С.О Глобальні проблеми економіки України через призму інформаційних 

ресурсів // ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки / Міжнародний 

збірник наукових праць. Випуск 4 (16) частина 1 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: 

РВВ Луцького НТУ, 2017. – 264 с.  с.148-155 

 

Пункт 16 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Є членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України з 2011р 

 


