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Пункт 1. Наукові публікації у періодичному виданні, яке включено 

до наукометричної бази Scopus   

Sokil O., Zvezdov D., Zhuk. V., Kucherkova S., Sahno L. The Impact of 

Accounting and Analytical Support of Social and Environmental Costs on 

Enterprises’ Sustainable Development // Economic Annals-ХХI: Volume 181, 

Issue 1-2, Pages: 124-136, February 10, 2020 

Пункт 2. наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість сім публікацій): 

1. Кучеркова С.О. Проблеми розуміння прибутку з погляду керівника і 

бухгалтера // Інфраструктура ринку (Електронний науково-практичний 

журнал). – 2020. - №39 с.386-391 

2. Кучеркова С.О. Бухгалтерський і податковий аспекти визначення 

прибутку: вітчизняний і зарубіжний досвід// Інфраструктура ринку. – 2019. - 

№35 с. 459-465 

3. КучерковаС.О. Окремі аспекти щодо податкового навантаження // 

Інфраструктура ринку. – 2019. - №27с. 297-300 

4. Кучеркова С.О. Стан та напрями вдосконалення податкового 

адміністрування // Облік і фінанси . 2018.-№3. с. 105-110 

5. Кучеркова С.О. Окремі аспекти податкового адміністрування // 

Облік і фінанси . 2018. - №2. с. 84-88 

6. Кучеркова С.О. Використання інформаційних технологій для 

просування малого бізнесу: зарубіжний досвід // Облік і фінанси . 2017.№1. с. 

161-168  

7. Кучеркова С.О. Роль і значення обліково-інформаційного 

забезпечення в управлінні підприємством Збірник наукових праць 

http://www.afj.org.ua/ua/article/597/
http://www.afj.org.ua/ua/article/597/


Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 

науки) № 1 (30), 2016 с. 106-110 

Пункт 3. Наявність виданих чотирьох монографій 

1. Кучеркова С.О. Обліково-аналітичне забезпечення визначення 

фінансових результатів і оподаткування прибутку // Науково-методологічні 

засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного 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. 268 с. 

(українською та англійською мовами) 

2. Кучеркова С.А. Налоговое администрирование и пути его 

улучшения: зарубежный опыт // Монография Publisher: GlobeEdit is a 

trademark of International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum 

Publishing Group 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius.2019 – s. 48 

(ISBN:978-613-9-41544-1)  

3. 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)  

4. 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 

(власний внесок с. 116-131, а саме розглянуто сучасний стан, проблеми 

проходження виробничих практик студентами і напрямки підвищення 

професійних знань студентів) . 

Пункт 8. Виконання функцій відповідального виконавця наукової 

теми: 

№ 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  

Заступник керівника ННІ ЗУП  

П.13.Видання конспектів лекцій, практикумів, для самостійної 

роботи 

1. Бухгалтерський облік: курс лекцій / С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, 

О.П. Левченко, О.М. Демчук. – Мелітополь: Люкс, 2019. - 136с. // схвалено та 

рекомендовано до друку Вченою Радою факультету економіки та бізнесу 

ТДАТУ імені Дмитра Моторного протокол № 03 від 12 листопада 2019 р. 

(власний внесок 2,1 у.д.а.) 

2. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для виконання 

практичних робіт / С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, О.П.Левченко, О.М. Демчук. 

– Мелітополь: Люкс, 2019. - 136с. // схвалено та рекомендовано до друку 

Вченою Радою факультету економіки та бізнесу ТДАТУ імені Дмитра 

Моторного протокол № 03 від 12 листопада 2019 р. (власний внесок 2,1 у.д.а.) 

3. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для самостійної роботи 

студентів / С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, О.П.Левченко, О.М. Демчук. – 

Мелітополь: Люкс, 2020. - 80с. схвалено та рекомендовано до друку Вченою 

Радою факультету економіки та бізнесу ТДАТУ імені Дмитра Моторного 

протокол 5 від 13 лютого 2020 р. (власний внесок 1,25 у.д.а.) 

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком  

«Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств» 

Пункт 15. наявність науково-популярних та дискусійних публікацій 

з наукової або професійної тематики (загальна кількість чотири 

публікації): 

1. Kucherkova S. Modern approaches to teaching disciplines // Modern 

education systems in the USA, the EU and the Post-Soviet countries. – Seattle: 

KindleDP, 2020 – 348 p. p. 107-110 

2. Кучеркова С.О. Формування компетентнісної компоненти фахівців з 

обліку і аудиту: до 20-річчя з дня заснування кафедри обліку і аудиту : 

колективна монографія / кол. авторів за заг. ред. Л. В. Синяєвої, О. В. 



Вороновської. ТДАТУ. Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2016. С. 

116-131. 

3. Кучеркова С.О. Роль обліково-аналітичної системи при формуванні 

звітних показників //Науковий журнал Молодий вчений № 1.1 (41.1) січень, 

2017 с.60-64.  

4. 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: РВВЛуцькогоНТУ, 2017. – 264 с. 

Пункт 16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Є членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.  

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, 

свідоцтво про підвищення кваліфікації «Сертифікований професійний 

бухгалтер АПВ» (САРА)  № 170021, 2017 р. 

 


