
Види і результати професійної діяльності 

к.е.н., доцент Демчук О.М. за 2016-2020рр. 

 

Пункт 1. Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до до наукометричної бази Scopus та Web of Science: 

1. Agroecological and agroeconomic aspects of the grain and grain legumes 

(pulses) yield dynamic within the Dnipropetrovsk region (period 1966–2016) 

Biosystem Diversity. – Dnipro, 2018. №26.2. – P.170-176. Наукове фахове видання 

(наукометрична база: Web of science). 

2. Factors of the marketing macro system effecting children’s food 

production Economic Annals-ХХI: Volume 170, Issue 3-4, Pages: 49-56, September 

03, 2018 Наукове фахове видання (наукометрична база: Scopus). 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях 

включених до переліку наукових вахових видань України:  
1. Інформаційне забезпечення облікового складника методики 

здійснення амортизаційної політики Вчені записки Таврійського національного 

університету імені в. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 31 (70). 

№ 2, 2020 .Частина 2. -  с. 199-203 (1,2 у.д.а./3) 

2.  Вплив амортизаційної  і податкової політики на організацію обліку 

капітальних інвестицій. Економічний простір  № 154/2020 (до друку) с-240-243 

3. Особливості виконання кошторису бюджетними установами/ Збірник 

праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 

науки) №2(37) Мелітополь 2018, с 26-32 

 

 

Пункт 3. Наявність виданої однієї монографії: 

1. Демчук О.М. Особливості управління логістичною системою 

молокопереробних підприємств // Управління соціально-економічним розвитком 

країни, регіону, підприємства в умовах кризи: колективна монографія за ред. 

Л.М. Савчук. – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. 472с. 

2. Cluster Policy of Innovative Development of the National Economy: 

Integration and Infrastructure Aspects : monograph / under the editorship of professor 

Svitlana Smerichevska. Poznań: Wydawnictwo naukowe WSPIA, 2020. 382 pages. 

(Trachova Darya, Demchuk Olena, Sakhno Ludmila (Institutional-theoretical basis of 

innovation-oriented depreciation policy formation in Ukraine р. 192-205, 1,6 у.д.а.) 

3. Науково-практичні засади обліково-аналітичного та фінансово-

інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: 

колективна монографія / за ред. Сокола О.Г. – Мелітополь, 2020 (Роль і місце 

інституту бухгалтерського обліку та аудиту в амортизаційній політиці /Трачова 

Д.М. Демчук О.М. Сано Л.А  1,2 у.д.а.)  

 

 

Пункт 5. Участь у міжнародних наукових проектах: 

Учасник міжнародного проекту «Україна –НАТО» з професійної 

перепідготовки та соціальної адаптації колишніх військовослужбовців у 



Запорізькій області. на підставі договору №26083-01. (Довідка№07/18 від 

09.11.2018.) 

Учасник міжнародного проекту професійної перепідготовки за проектом 

«Україна – НАТО «Допомога військовослужбовцям звільненим у запас» у 

Запорізькій області, на підставі договору № 6-2020. Від 16.06.2020р 

Учасник міжнародного проекту «Норвегія –Україна» Про професійну 

перепідготовку військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні, 

згідно договору № 13/20 від 06.04.2020р 

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 11. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента : 

Городко Михайло Вікторович тему «Управління логістичною системою 

молокопереробних підприємств», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка  та 

управління підприємствами(за видами економічної діяльності). Спеціалізована 

вчена рада Д 08.804.01 у Дніпровському державному аграрно-економічному 

університеті Міністерства освіти і науки України. 

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком: «Облік в бюджетних установах» 

 

Пункт 17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 

років: 

Бухгалтер БО «БФ «Таврія» з 01.02.2003р. за сумісництвом 


