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за 2016-2020 рр. 

 

 

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: 

1. 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-XXI. 2020. Vol. 181. 

No.1-2. P.  

2.Accounting essence of amortization polisy / Zhuk Valeriy, Trachova 

Dar’ya, Sakhno Liudmula, Demchuc Olena. /[Електроний ресурс] Modern 

Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations, 2019. 

Режим доступу до ресурсу: (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918, с. 

583-593.  

Пункт 2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. 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 

2. 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. 

3. 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. (ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, 

Index Copernicus.): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

http://molodyvcheny.in.ua/ru/specvipusk/tsatu/ 

4. Sakhno L. Accounting and audit of environmental activities 

[Електроний ресурс] /Л.А. Сахно // Приазовський економічний вісник. – 

2020. - №1 (18). – с. 305-311. Режим доступу до ресурсу: 

http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-18 

5. Сахно Л.А. Трачова Д.М., Демчук О.М., 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) 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918
http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-18


6. Сахно Л.А. Трачова Д.М., Левченко О.П., Обліково- 

інформаційний базис інфраструктурної підтримки ефективної амортизаційної 

політики. Електронний фаховий журнал "Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління" Випуск № 2 (25) 2020 (до друку) (0,96 у.д.а./3) 

7. Сахно Л.А., Трачова Д.М., Демчук О.М. Вплив амортизаційної  і 

податкової політики на організацію обліку капітальних інвестицій. 

Економічний простір  № 154/2020 (до друку) (1,06 у.д.а./3) 

 

Пункт 3. Наявність 1 виданого навчального посібника та 2  

монографій: 

1. Навчальний посібник «Аудит агропромислових підприємств». 

/О.В. Вороновська, Л.А. Сахно/- Мелітополь: Видавничий будинок 

Мелітопольської міської друкарні, 2017.- 190с. (фіксований власний внесок 

–  5 у.д.а.).  
2.  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. 

(фіксований власний внесок – с. 146-195.) 
3. 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. (фіксований власний внесок –  п. 2.8.) 

 

 

Пункт 8. Виконання функцій відповідального виконавця наукової 

теми: Виконання функцій виконавця наукової теми «Науково-методологічні 

засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення 

сталого розвитку суб’єктів господарювання» (державний реєстраційний 

номер 0111U002537). 

 

Пункт 12. Наявність не менше п’яти авторських 

свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення; 

1. Науковий твір «Бухгалтерський облік: ділова гра «Хто хоче бути 

бухгалтером». Авторське свідоцтво №64171 від 26.02.16.р. 

2. Навчальний посібник «Аудит агропромислових підприємств». 

Авторське свідоцтво №64163 від 26.02.16.р. 

3. Науковий твір  «Міжнародні стандарти аудиту. Конспект лекцій.» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86416 від 

26.02.2019.   

4. Науковий твір «Міжнародні стандарти аудиту. Методичні 

рекомендації до практичних занять.» Свідоцтво про реєстрацію 



авторського права на твір № 86415 від 26.02.2019.  

5. Науковий твір «Аудит. Конспект лекцій.»  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 86414 від 26.02.2019.  

6. Науковий твір «Організація і методика аудиту. Конспект лекцій» -  

Авторське свідоцтво №96923 від 27.03.20. 

7. Науковий твір «Аудит. Методичні рекомендації до практичних 

занять». Авторське свідоцтво №96922  від 27.03.20. 

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком: 

Керівництво студентським науковим гуртком «Облік та аудит 

підприємств АПВ” (звіт гуртка за 2016 – 2017 н.р., 2017 – 2018 н.р., 2018 – 

2019 н.р.)  «Аудит в агропромислових підприємствах» (звіт гуртка за 2019 – 

2020 н.р). Результатами роботи гуртка є публікація тез доповідей і участь у 

міжнародних та всеукраїнських конференціях магістрантів і студентів. 

 

Пункт 15. Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій 

з наукової або професійної тематики (загальна кількість п’ять 

публікацій): 

1. Сахно  Л.А. Підготовка студентів в контексті єдиного європейського 

освітнього простору / Л.А. Сахно //  Удосконалення навчально-виховного 

процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник науково-

методичних праць/ ТДАТУ – Мелітополь, 2016.- с. 241-248.   

2. 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. 

3. 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.  

4.  Zhuk Valeriy, Trachova Dar’ya, Sakhno Liudmula, Demchuc Olena. 

Accounting essence of amortization polisy // Modern Development Paths of 

Agricultural Production: Trends and Innovations. Springer; 1st ed. 2019 

edition (July 2, 2019). P. 583-592. 

5. Сахно Л.А.  Професійний імідж аудиторської компанії / Л.А. Сахно //  

Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів 

господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: 

Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 1. – Дніпро: 

НМетАУ, 2019. – с. 626-631. 

 

Пункт 16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 



Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів з 2016р. 

(Міністерство освіти і науки України» по програмі «Сертифікований 

професійний бухгалтер агробізнесу» (САРА), №100057, 2010 р.) 

 

Пункт 17. Досвід практичної  роботи за спеціальністю не менше 5 

років. 
За сумісництвом бухгалтер ФГ «Вега» Верхньорогачицького району 

Херсонської області (1998 – 2017р.) та ОСББ «Спільна справа 1» м. 

Мелітополь Запорізької області  (з 2017 р.) 

 

Пункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років  

Договір про науково-технічне співробітництво з ТОВ «Геоінформаційна 

компанія «Кадастр», м. Мелітополь, з 2016 р. 

 


