
Відповідність вимогам Ліцензійних умов 

ДЕМЧУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 

                                                             (П.І.Б.) 

 

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації НПП освітньому 

компоненту  
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1 Облік в 

бюджетних 

установах 

Спеціаліст 

з обліку і  

аудиту  

2004 р. 

к.е.н., 08.00.04. - 
економіка та 

управління 

підприємствами(за 

видами 

економічної 

діяльності), 

Диплом ДК 

№038192, 2016р. 
 

  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) 

3. 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) 

4. Вплив амортизаційної і 

податкової політики на організацію обліку 

капітальних інвестицій. Економічний простір 

№ 154/2020 (до друку) с-240-243 

5. Особливості виконання 

кошторису бюджетними установами/ Збірник 

праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні 

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

6. Trachova 

D., N.Melnyk,  O.Kolesnikova,O.Demchuk, 

N.Golub Accounting trends in the modern World. 

Independent Journal of Management & 

Production (ijm&p) 2020. Vol. 11. No. 9 
 

2 Інформаційні 

системи  в 

обліку 

3 Big Data 

Analytics in 

Finance 

 

  



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, 

Web of Science Core Collection 

+ 

2 

Наявність одного патенту на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв 

про реєстрацію авторського права на твір 

- 

3 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша 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 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня + 

6 
Наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня 
- 

7 

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

+ 

8 

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового 

керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що індексується 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 міжнародних наукових та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, наявність звання 

―суддя міжнародної категорії‖ 

+ 

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 

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в 

обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік 

- 

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 формі участі у професійних 

та/або громадських об’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, Web of Science Core Collection: 

7. 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). 

8. 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) 

9. 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) 

10. Вплив амортизаційної і податкової політики на організацію 

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

240-243 

11. Особливості виконання кошторису бюджетними установами/ 

Збірник праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

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

12. Trachova D., N.Melnyk,  O.Kolesnikova,O.Demchuk, 

N.Golub Accounting trends in the modern World. Independent Journal of Management & 

Production (ijm&p) 2020. Vol. 11. No. 9 

 
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. Робоча програма з дисципліни «1сБухгалтерія » для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» факультет економіки та бізнесу., м. 

Мелітополь, 2020. 12с. 

2. Робоча програма з дисципліни «Облік і звітність в бюджетних 

установах» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» факультет економіки та бізнесу. м. Мелітополь, 

2020. 12с. 

3. Робоча програма з дисципліни «Інформаційні системи та технології в 

обліку» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» факультет економіки та бізнесу. м. Мелітополь, 

2020. 12с. 

4. Каталог проектів учасників курсів з професійної підготовки за 

спеціальністю «Організація малого бізнесу». Таврійський державний 

агротехнологічний університет. м. Мелітополь, 2020. 48. с. 

5. Каталог проектів учасників курсів з професійної підготовки за 

спеціальністю «Організація малого бізнесу» за підтримкою проекту 

«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» 



(NUPASS) Таврійський державний агротехнологічний університет. 

м.Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 18 с. 
6. Довідник для підприємців. Графічний конспект. Таврійський 

державний агротехнологічний університет. м. Мелітополь.: Видавництво, 

2020. – 60 с. 

 
5. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

У 2016 році захистила  кандидатську дисертацію у у Дніпровському 

державному аграрно-економічному     університеті 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами(за видами економічної діяльності),  на тему: 

«Економічна ефективність переробки та реалізації молочної продукції». 

Диплом ДК №038192, 2016р. 
7. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад 

Городко Михайло Вікторович тему «Управління логістичною системою 

молокопереробних підприємств», подануна 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. 
 

8. Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

видання, що індексується в бібліографічних базах 

Відповідальний виконавець наукової теми «Науково-методичні засади 

обліково-аналітичного забезпечення та діджиталізації сталого розвитку суб’єктів 

господарювання» (державний реєстраційний номер 0121U109913). Термін 

виконання 01.2021 – 12.2025 р. 

10. Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії» 

Учасник робочої групи міжнародного проекту DigEco Erasmus+ 

«Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану» 

(номер реєстрації 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP). 

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 

Учасник міжнародного проекту професійної перепідготовки за 

проектом«Україна – НАТО «Допомога військовослужбовцям звільненим у 

запас» у Запорізькій області, на підставі договору № 10-2021. Від 22.02.2021р 



Учасник міжнародного проекту «Норвегія –Україна» Про професійну 

перепідготовку військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в 

Україні, згідно договору № 16/21 від 21.02.2021р 

 
14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі 

міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком, 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Облік в 

бюджетних установах». 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності) 

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

 

http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-accounting/science/scientific-circles/#to-main

