
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доц. Радченко Н.Г. 

за 2015-2019 рр. 

 

Пункт 3 - наявність виданого навчального посібника та двох 

монографій: 

1. Фінанси підприємств / О.О. Яцух; В.Д. Цап; Н.Ю. Захарова; І.В. Демченко; 

М.І. Дмитров; С.В. Косторной; Н.Г. Радченко; Н.М. Рубцова. // Навчальний 

посібник – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 

2018. - 291 стор. (14,8 у.д.а., власний внесок - 1,48 у.д.а.). 

2. Механізм кредитування суб’єктів господарювання аграрного сектору в 

Україні / Л.В. Синяєва, Н.Г. Радченко, О.О. Яцух // Монографія – Мелітополь: 

Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. - 220 с. (12,28 

у.д.а.). 

3. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку сільських 

територій в умовах підвищення самостійності регіонів: монографія / наук. ред. та 

кер. кол. авт. О. О. Яцух. - Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2019. – 337 

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. 

 

Пункт 10 - організаційна робота у закладах освіти: 

Заступник декана факультету Економіки та бізнесу з навчальної роботи ( 

наказ № 1358-К від 03.09.2018 р.) 

 

Пункт 12. Наявність авторських свідоцтв (загальна кількість п'ять 

досягнень): 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 83468. 

Науковий твір Навчальний посібник «Фінанси підприємств». Дата реєстрації 

05.12.2018. // http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Avtorske-

svidotstvo-YAtsuh-2.jpg 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 85111. 

Науковий твір Монографія «Механізм кредитування суб’єктів господарювання 

аграрного сектору». Дата реєстрації 31.01.2019. // http://feb.tsatu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/06/Radchenko-N.G.-avtorske-svidotstvo.jpg 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №83453.  

Науковий твір «Концептуальні підходи до управління витратами суб’єктів 
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господарювання». Дата реєстрації 04.12.2018 // http://feb.tsatu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/Avtorske-svidotstvo-3-Kogut-Radchenko.jpg 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 90571. 

Науковий твір "Державне регулювання фінансової стабільності банківської 

системи України".  Дата реєстрації 10.07.2019.   // http://feb.tsatu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/06/Svidotstvo-Radchenko.jpg 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 90572. 

Науковий твір "Методичні підходи до оцінки ефективності депозитної політики 

банку". Дата реєстрації 10.07.2019. // http://feb.tsatu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/06/Svidotstvo-Radchenko-1.jpg 

   

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою.  

«Ринок фінансових послуг та механізм забезпечення розвитку 

підприємницької діяльності аграрного сектору економіки» // 

http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Plan-roboti-naukovogo-gurtka-

Rubtsova-Radchenko.pdf 
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