
Види і результати професійної діяльності 

к.е.н., доцент Костякова А.А. за 2016-2020рр. 

 

Пункт 2. наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;  

 

1. Костякова А.А. Класифікація витрат виробництва в рослинництві за 
цільовим підходом // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (Економічні науки). 2017.  № 1-2 (33-34). 

С.306-313 (фахове видання) (0,91 друк. арк.). 

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

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

http://www.afj.org.ua/ua/journals/2017/2 (фаховий рецензований науково-

виробничий журнал. Index Copernicus) 

3. Костякова А.А. Європейські принципи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності: облікові новації 2018 року // Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні 

науки). 2018. № 2(37). С. 40-47. (фахове видання. Index Copernicus) 

4. Костякова А.А. Стратегічний аналіз структури капіталу 

підприємства [Електронний ресурс] //  Регіональна економіка та управління. 

2019. № 2 (24). С. 141-146 Режим доступу: 

http://siee.zp.ua/index.php/ua/aktualna-informatsiya-zbirniki (фахове видання. 

Index Copernicus)  

5. Костякова А.А. Стратегічний управлінський облік: сутність та 

поняття [Електронний ресурс] // Причорноморські економічні студії. 2019. 

Випуск 39-2.  С. 99-102 Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/ (електронне 

фахове видання. Index Copernicus)  

6. Костякова А.А. Обліково-інформаційне забезпечення управління 

розрахунками з контрагентами. // Науковий журнал «Причорноморські 

економічні студії». 2020. Випуск 53. С.209-216   Режим доступу: 

http://bses.in.ua/uk/ (електронне фахове видання. Index Copernicus)  

 

Пункт 3. наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або 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 ( автором 

удосконалено облік та методику розподілу накладних витрат в рослинництві 

та запропоновано уточнюючий розрахунок визначення коефіцієнта розподілу 

виробничих накладних витрат) (1 друк.арк.). 

http://www.afj.org.ua/ua/journals/2017/2
http://siee.zp.ua/index.php/ua/aktualna-informatsiya-zbirniki


2. Костякова А.А. Облік, оцінка та аналіз діяльності  ПАТ «Мотор Січ» в 

умовах ризику та невизначеності // Управління соціально-економічним 

розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, 

будівельна та транспортна галузі) : моногр. / за ред. Л.М. Савчук. – Дніпро : 

Видавець Біла К.О., 2019.  – С. 136-145 (0,48 друк.арк.) 

3. Костякова А.А. Обліково-інформаційне забезпечення процесу 

управління дебіторською заборгованістю // Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фінансовоінвестиційного забезпечення сталого 

розвитку суб’єктів господарювання: Колективна монографія присвячена 

25-річчю кафедри обліку і оподаткування / за заг. ред. д. е. н., доц. Сокола 

О.Г. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2020. С.109-119. (0,59 ум.друк.арк.)  

 

Пункт 8. Виконання функцій відповідального 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) 
 

Пункт 10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої 

освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управління (відділу) / лабораторії/ іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу 

освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної 

комісії та його заступника; 

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.; Член Відділу 

моніторингу якості освітньої діяльності з 2019р. 

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 

2016-2017 навч.рік: 

Шморгуненко О.М., студент гр. 21С спеціальності «Облік і аудит»,  

участь у конкурсі студентських наукових робіт за темою «Облік витрат на 

виробництво і формування собівартості продукції рослинництва» (робота 

відібрана за результатами І туру, м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016р. і 



відправлена  для участі у ІІ турі до Київського національного торговельно-

економічного університету, м. Київ) 

2017-2018 навч. рік: 

Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу дипломних (бакалаврських та 

магістерських) робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» на базі  Житомирського державного технологічного 

університету (грудень 2017р.). Магістр 21 МБ ОО Буркат О.М. магістерська 

робота на тему «Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками 

з контрагентами підприємств Мелітопольського району Запорізької 

області».  

2018-2019 навч.рік: 

Науково-дослідна робота на тему «Ризик і невизначеність в прийнятті 

управлінських рішень ПАТ «Мотор СІЧ» магістр групи 11 МБ ОО Биковська 

Анастасія (робота відібрана за результатами І туру, м. Мелітополь, ТДАТУ, 

2018р. і відправлена  для участі у ІІ турі до Національної академії статистики, 

обліку і аудиту, м. Київ, 23 квітня 2019р.) 

Науково-дослідна робота на тему «Стратегічне управління витратами 

аграрних підприємств» магістр групи 21 МБ ОО Дикун Марина (робота 

пройшла І тур, м. Мелітополь, ТДАТУ, 2018р.). 

2019-2020 навч.рік: 

Науково-дослідна робота на тему «Збалансована система показників у 

формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством» 

магістр групи 21 МБ ОО Биковська Анастасія (робота за результатами І туру 

зайняла 3 місце, м. Мелітополь, ТДАТУ, 2019р) 

 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 

«Стратегічне управління витратами в обліку» 

 

 

Пункт 16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Членство у професійних організаціях бухгалтерів: ФАБУ АПК 

України. 

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів з 2016р. 

(Міністерство освіти і науки України» по програмі «Сертифікований 

професійний бухгалтер агробізнесу» (САРА), № 160415, 2016 р.) 

 

 

Пункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років  
ДОГОВІР про наукове консультування та апробацію результатів 

наукових досліджень з ТОВ «Компанія ФРОСТ» м. Мелітополь, з 2017р. 


