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

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

I.Demchenko, O.Iatsukh. The problem of unprofitable activity of enterprises in 

Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4 (2018), No. 2 March, p. 64-

69. (наукометрична база: Web of Science). 

 

 

Пункт 2. наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість тринадцять публікацій): 
1. Демченко І.В. Забезпечення фінансової безпеки в контексті передумови 

інноваційного розвитку промислового підприємства / І.В. Демченко // Збірник 

наукових праць Таврійського державного агроте-хнологічного уніве-рситету 

(економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Меліто-поль: Вид-во Мелі-

топольська типогра-фія «Люкс», 2016. - № 3 (32). – С. 230-237. 

2. Демченко І.В. Formation of financial potential of enterprise / І.В. Демченко 

// Збірник наукових праць Таврійського державного агроте-хнологічного 

уніве-рситету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Меліто-поль: Вид-

во Мелі-топольська типогра-фія «Люкс», 2018. - № 1 (36). – С. 140-145.  

3. Демченко І.В. Фінансово-кредитний механізм зовнішньо-економічної 

дія-льності / І.В. Демченко // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агроте-хнологічного уніве-рситету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. 

– Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типогра-фія «Люкс», 2018. - № 2 (37). – 

С. 5-12. 

4. Iatsukh O.O., Zakharova N.Ju., Tsap V.D., Demchenko I.V. Agricultural 

development of Ukraine as the basis for ensure its food security / Яцух О.О., 

Захарован Н.Ю., Цап В.Д., Демченко І.В. // Technology audit and production 

reserves, no. № 2/5 (40), 2018, р.37-44 

5. Кочетков В.М., Трусова Н.В., Демченко І.В. Фактори впливу на 

платіжний баланс та фінансову стабільність України / Кочетков В.М., Трусова 

Н.В., Демченко І.В. // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) 

/ За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія 

«Люкс», 2019. - № 1(39). – с. 29-34. 

 

Пункт 3. Наявність виданих двох посібників: 

1. Фінанси підприємств:  навчальний  посібник / [Яцух О.О., Цап В.Д., 

Захарова Н.Ю. та ін.]; за ред. О.О. Яцух. – Мелітополь: Видавничий будинок 

ММД, 2018. – 291 с. 

2. Податкова система: Навчальний посібник / С.В. Косторной, О.О. Яцух, 

В.Д. Цап [та ін.];  за ред.. С.В. Косторного. – Мелітополь: Видавничий будинок 



ММД, 2018. – 196 с. 

 

 Пункт 8. Виконання функцій відповідального виконавця наукової 

теми:  
1. Науково-технічна підпрограма № 6 на 2016-2020 «Розробити науково-

методичні основи фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку 

сільських територій в умовах підвищення самостійності регіонів». Державний 

реєстраційний номер - 0116U002742; 

2. Член редакційної колегії Збірника наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного університету (серія «Економічні науки») у 

2016-2018 рр. 

 

 

Пункт 9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце II-III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”: 

Шумейко Максим, учень 9-А класу Мелітопольського ліцею №10. 

Переможець II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук 

України”. Тема роботи: «Формування та розподіл прибутку 

сільськогосподарських підприємств».  

 

 

Пункт 10. Організаційна робота у закладах освіти   

Заступник головного секретаря Приймальної комісії таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Наказ 

ректора ТДАТУ №202-ОД від 13.11.2017 року. 

 

 

Пункт 13. наявність виданих конспектів лекцій, практикумів 

(загальна кількість три найменування): 

1. Конспект лекцій з «Фінансово-кредитний механізм ЗЕД» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», протокол № 1 від 27.09.2018 

2. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з «Фінансово-

кредитний механізм ЗЕД» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» –  протокол № 

1 від 27.09.2018 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з «Фінансово-кредитний 

механізм ЗЕД» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» –  –  протокол № 1 від 

27.09.2018 

 

 



Пункт 14. керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком: 

 «Формування фінансового потенціалу та механізми фінансового 

оздоровлення суб’єктів господарювання» 

 

 

 

 


