
Види і результати професійної діяльності 

к.е.н., доцент Сахно Л.А. за 2014-2018рр. 

 

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

виданнях, які включені до науково метричних баз  

1. Сахно Л.А. Облік і аудит екологічної складової в діяльності  агропромислового підприємства / Сахно 

Л.А. // Молодий вчений  № 1.1 (41.1) січень, - 2017. – с. 73-77.   

 

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

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

1. Sakhno L.A. Ways of auditing setting  in ukraine and EU / Sakhno L.A.// Збірник наукових праць 

ТДАТУ(економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвою - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія 

«Люкс», 2014. № 4(28).с. 258-261 

2.  Сахно  Л.А. Концепція розвитку земельного аудиту  в Україні/ Л.А. Сахно // Проблеми 

та перспективи розвитку підприємництва: -  Х.: ХНАДУ, 2015.-  Т. 2. с. 315-317.   

3. Sakhno L.A. Registration-analytical providing of audit of agrarian enterprises.// Збірник наукових праць 

ТДАТУ(економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвою - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія 

«Люкс», 2016. № 3(28). - с. 84-90 

 4. Sakhno L.A. Modern aspects of land audit / Sakhno L.A.// Економіка і організація управління: збірник  

наукових праць. - 2016. -   Випуск №4 (24). – с. 254-262. 

5. Сахно Л.А. Облік і аудит екологічної складової в діяльності  агропромислового підприємства / Сахно 

Л.А. // Молодий вчений  № 1.1 (41.1) січень, - 2017. – с. 73-77. 

 

Пункт 3. Наявність виданого навчального посібника та монографії 

1.Навчальний посібник «Аудит агропромислових підприємств». /О.В. Вороновська, 

Л.А. Сахно/- Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017.- 

190с.  

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

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

друкарні, 2014. – 272с .   

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

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

2016. – 348 с. 

4. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності 

підприємств в Україні [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної. – 

Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 232 с.  

 

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 13. Наявність виданих методичних вказівок (загальна кількість 4 

найменування): 

1. Міжнародні стандарти аудиту. Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Мелітополь: Таврійський 

державний агротехнологічний університет, 2019 - 114 с.  

2. Міжнародні стандарти аудиту. Методичні рекомендації до практичних занять для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 



денної та заочної форми навчання. – Мелітополь: Таврійський державний 

агротехнологічний університет, 2019 – 44с.  

3. Організація і методика податкових перевірок.  Конспект лекцій для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Мелітополь: 

Таврійський державний агротехнологічний університет, 2019 - 130 с. 

4. Організація і методика податкових перевірок. Методичні рекомендації до практичних 

занять для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» денної та заочної форми навчання. – Мелітополь: Таврійський державний 

агротехнологічний університет, 2019 – 33 с. 

 

Пункт 14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади  

1.  Кулішова Д.О. тема  студенської наукової роботи: «Організація обліку та контролю необоротних 

активів ДП ДГ «Відродження» НААН України Мелітопольського району Запорізької області». На 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в КНТЕУ (м. Київ)  здобуто 3 призове місце, 2016 

р. 

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 

2.  Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Облік та аудит підприємств 

АПВ»  

 

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

професійної тематики (загальна кількість 7 публікацій): 

1. Сахно Л.А. Стандартизация аудита путем повышения уровня качества оказания 

аудиторских  услуг / Сахно Л.А./ Научно-производственный журнал «Наука», № 4, 2014. 

– Костонай, С.  401-404 (0,38 у.д.а.). 

2. Сахно Л.А. Проблеми  застосування міжнародних стандартів аудиту в Україні  // 

Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: збірник 

матеріалів ІХ Міжнар. наук.- практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. 

Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. – с.333-337.  

3. Сахно Л.А. Аудит агропромышленных предприятий // Формирование инфраструктуры 

развития регионального АПК: теория и практика: материалы XIY Международной 

научно-практической конференции. Барнаул, 24-25 сентября 2015 г. / Алтайский отдел 

ФГБНУ СибНИИЭСХ; под науч. ред. проф. Г.М. Гриценко. – Барнаул: Алтайский дом 

печати, 2015. – с. 218-220.  

4. Сахно Л.А.  Методичні прийоми організації аудиторської перевірки //  Сучасні 

проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації 

економіки: матеріали VІI Міжнар. наук.-практ. конф. (05 грудня 2015 р). /відп. ред. І.Б. 

Садовська. – Ч. 2. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. –  с.96 – 99. 

5. Сахно Л.А. Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства // Сахно Л.А. 

//Матеріали регіональної науково-практичної конференції [Актуальні проблеми розвитку 

малого та середнього підприємництва] – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок», 2017. 

– С. 72-74.  

6. Sakhno L.A.  Land audit / Sakhno L.A. // Економіка та управління: сучасний стан і 

перспективи розвитку: матеріали III Міжнародна науково-практична конференція – 

Одеса: ОДАБА, 2017. –С. 201-206.  

7. Сахно Л.А. Концепція санаційного аудиту /Сахно Л.А./ Тези міжнародної науково-

практичної конференції «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку бізнесу 

та місцевого самоврядування: зб. матер. конференц. -   Мелітополь: Видавничий будинок 

Мелітопольської міської друкарні,  2018. – 455с. – С. 406-409.    



 


