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1 Облік і 

звітність в 

оподаткуванні 

«Економіст 

підприємства» 
Таврійська 

державна 

агротехнічна 

академія, 

2002 р. 

АР № 

19908444 

 

Кандидат економічних наук 

08.00.09 – бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит, ДК № 051195, 2009 

р. 

Національний науковий центр 

«Інститут аграрної економіки» 

УААН, «Облік фінансових 

результатів у 

сільськогосподарських 

підприємствах»,  

доцент кафедри  обліку і аудиту,  

12 ДЦ № 024394, 2011 р. 

DoctorofPhilosophyEconomicSciences 

(accounting, analysis and audit (by the 

kind of economic activity)), National 

Scientific Centre «Institute of Agrarian 

Economics» of the National Academy 

of Agrarian Sciences of Ukraine, ДК  

№  051195 від 16.11.2009 р. 

 

+  1. Кучеркова С.О. Вдосконалення складу звітності як шлях до підвищення 

інвестиційної привабливості підприємства// Галицький економічний вісник. – 2021. - 

№2 (69) с. 69-75 

2. Sokil O., Zvezdov D., Zhuk. V., Kucherkova S., Sahno L. 

TheImpactofAccountingandAnalyticalSupportofSocialandEnvironmentalCostsonEnterprises’ 

SustainableDevelopment// EconomicAnnals-ХХI: Volume 181, Issue 1-2, Pages: 124-136, 

February 10, 2020 

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

бухгалтера // Інфраструктура ринку (Електронний науково-практичний журнал). – 

2020. - №39 с.386-391 

4. Кучеркова С.О. Бухгалтерський і податковий аспекти визначення прибутку: 

вітчизняний і зарубіжний досвід// Інфраструктура ринку. – 2019. - №35 с. 459-465 

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

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

6. Кучеркова С.О. Стан та напрямивдосконаленняподатковогоадміністрування// 

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

7. Кучеркова С.О. Окремі аспекти податкового адміністрування // Облік і фінанси . 

2018. - №2. с. 84-88 

8. Кучеркова С.О. Використання інформаційних технологій для просування малого 

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

9. 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 

 

 

2 Бухгалтерський 

облік 

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


 

2. Показники професійної діяльності 

 
№ 

з/п 
Показник 

Наявність   (+) 

Відсутність (-) 

1 

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCollection 

+ 

2 

Наявність одного патенту на 

винахідабоп’ятидеклараційнихпатентів на винахідчикорисну 

модель, включаючисекретні, абонаявність не 

меншеп’ятисвідоцтв про реєстраціюавторського права на 

твір 

+ 

3 

Наявність виданого підручникачинавчальногопосібника 

(включаючиелектронні) абомонографії (загальнимобсягом не 

менше 

5 авторськихаркушів), в тому числівидані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторськогоаркуша на кожного 

співавтора) 

+ 

4 

Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів 

на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три найменування 

+ 

5 Захистдисертації на здобуттянауковогоступеня - 

6 
Науковекерівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудженнянауковогоступеня 

- 

7 

Участь в атестаціїнауковихкадрів як офіційногоопонентаабо 

члена постійноїспеціалізованоївченої ради, або члена не 

меншетрьохразовихспеціалізованихвчених рад 

- 

8 

Виконанняфункцій (повноважень, обов’язків) 

науковогокерівникаабовідповідальноговиконавцянаукової 

теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційноїколегії/експерта (рецензента) науковоговидання, 

включеного до перелікуфаховихвиданьУкраїни, 

абоіноземногонауковоговидання, щоіндексується в 

бібліографічних базах 

+ 

9 

робота у складі експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої 

експертної ради як експерта Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з 

вищої або фахової передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 

- 



складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення 

планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю) 

10 

Участь у міжнароднихнаукових та/абоосвітніх проектах, 

залучення до міжнародноїекспертизи, наявністьзвання 

―суддяміжнародноїкатегорії‖ 

- 

11 

Наукове консультування підприємств, установ, організацій 

не менше трьох років, що здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої освіти (науковою установою) 

- 

12 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій 

+ 

13 

Проведеннянавчальних занять 

ізспеціальнихдисциплініноземноюмовою 

(крімдисциплінмовноїпідготовки) в обсязі не менше 

50 аудиторних годин на навчальнийрік 

- 

14 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ 

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; керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди України з 

видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

+ 

15 

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Національного центру ―Мала академія наук України‖; 

участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів — членів Національного центру ―Мала академія 

наук України‖ (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-

творчого) рівня) 

- 

16 
Діяльність за спеціальністю у форміучасті у професійних 

та/абогромадськихоб’єднаннях 

+ 

17 

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності) 

- 

 



Опис Показників професійної діяльності: 

1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, WebofScienceCoreCollection 
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прибутку: вітчизняний і зарубіжний досвід// Інфраструктура ринку. – 2019. - 

№35 с. 459-465 

5. КучерковаС.О. Окремі аспекти щодо податкового навантаження 

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

6. Кучеркова С.О. Стан та 

напрямивдосконаленняподатковогоадміністрування// Облік і фінанси . 2018.-

№3. с. 105-110 

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

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

8. Кучеркова С.О. Використання інформаційних технологій для 

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

161-168  

9. 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 

2. Наявність одного патенту на 

винахідабоп’ятидеклараційнихпатентів на винахідчикорисну модель, 

включаючисекретні, абонаявність не меншеп’ятисвідоцтв про 

реєстраціюавторського права на твір 

 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

1. На науковий твір «Міжнародне оподаткування» методичні 

рекомендації для виконання практичних занять для здобувачів ОС «Магістр» 

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Автор Кучеркова С.О. 

Свідоцтво № 85722;дата реєстрації 12.02.2019р. 

2. На науковий твір «Методичні рекомендації до змісту і складу 

виробничої практики «Організація обліку. Облік і звітність в оподаткуванні» 

для здобувачів ОС «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Автори Кучеркова С.О., Левченко О.П. Свідоцтво № 84166; дата реєстрації 

08.01.2019р. 

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


3. На твір Навчальний посібник для виконання практичних робіт 

«Бухгалтерський облік». Автори Кучеркова С.О. , Голуб Н.О., Демчук О.М. 

Свідоцтво № 100061; дата реєстрації 29. 09.2020р. 

4. На науковий твір «Бухгалтерський облік: навчальний посібник 

для самостійної роботи студентів». Автори Кучеркова С.О. , Голуб Н.О., 

Демчук О.М. Свідоцтво № 100740; дата реєстрації 20. 11.2020р. 

5. Літературний письмовий твір наукового характеру 

«Бухгалтерський облік: курс лекцій». Автори Кучеркова С.О. , Голуб Н.О., 

Демчук О.М. Свідоцтво № 100739; дата реєстрації 20. 11.2020р. 

6. На науковий твір «Звітність підприємств». Практикум. Частина 1 

«Фінансова звітність». Автори  А.А. Костякова, Н.Ю. Захарова, С.О. 

Кучеркова, К.В. Ілляшенко. Свідоцтво № 100685; дата реєстрації 21. 

12.2020р. 

 

3. Наявність виданого підручникачинавчальногопосібника 

(включаючиелектронні) абомонографії (загальнимобсягом не менше 

5 авторськихаркушів), в тому числівидані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторськогоаркуша на кожного співавтора) 

 

Кучеркова С.А. Налоговоеадминистрирование и пути его улучшения: 

зарубежныйопыт // МонографияPublisher: 

GlobeEditisatrademarkofInternationalBookMarketServiceLtd., 

memberofOmniScriptumPublishingGroup 17 MeldrumStreet, BeauBassin 71504, 

Mauritius.2019 – s. 48 (ISBN:978-613-9-41544-1)  

3.Кучеркова С.А.  Использованиесовременныхинтсрументов  в 

продвижении малого бизнеса // Монография  / 

LAPLAMBERTAcademicPublishingisatrademarkofInternationalBookMarketServi

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

 

4. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування 

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. 

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. 

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. 

4. Звітність підприємств. Практикум: (навчальний посібник), частина 1 

«Фінансова звітність» / А.А. Костякова, Н.Ю. Захарова, С.О. Кучеркова, К.В. 

Ілляшенко. – Мелітополь: ТОВ «КолорПринт», 2020. – 176 с. – ISBN978-617-

7882-00-7 

5. Звітність підприємств. Навчальний посібник для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти, частина І ―Фінансова звітність‖/А. А. Костякова, Н. 

Ю. Захарова, С. О. Кучеркова, К. В. Ілляшенко . Мелітополь: ФОП Силаєва 

О. В. – 2021. – 122 с. 

8. Виконанняфункційвідповідальноговиконавцянаукової теми: 

Наукова  тема «Науково-методичні засадиобліково-

аналітичногозабезпечення та діджиталізаціїсталого розвитку 

суб’єктівгосподарювання» (державний реєстраційний номер0121U109913). 

Термін виконання 01.2021 –12.2025 р. 

 

12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

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. КучерковаС.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 «КолорПринт», 2020. 268 с. 

(українською та англійськоюмовами) 

3. 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 :Видавничийбудинок ММД, 2016. С. 116-

131. 

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

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

2017 с.60-64.  

5. 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. 

 

14.Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 
«Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств» 

16. Діяльність за спеціальністю у форміучасті у професійних 

та/абогромадськихоб’єднаннях 

Є членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.  

http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/ZP-sam-rob.pdf
http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/ZP-sam-rob.pdf


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, свідоцтво 

про підвищення кваліфікації членів Федерації «Сертифікований професійний 

бухгалтер АПВ» (САРА № 100053)  № 200007 до 10.11.2023 р. 
 


