
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доц. Рубцової Н.М. 

за 2015-2019 рр. 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість – вісім публікацій): 

1. Рубцова Н.М., Чкан І.О. Сучасний стан ринку медичного 

страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Фінансовий 

простір. – № 4 (20). – 2015.  

2. Рубцова Н. М. Законодавче забезпечення обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в 

Україні / Н. М. Рубцова // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки). – 2016. – № 1 (30). – С. 

96-100. 

3. Рубцова Н.М., Захарова Н.Ю. Оцінка існуючих страхових продуктів 

на ринку агрострахування України / Н.М. Рубцова, Н.Ю. Захарова // Збірник 

наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – 

Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 3 (32). – 

С. 256-262. 

4. Рубцова Н.М., Захарова Н.Ю. Передумови забезпечення фінансової 

безпеки аграрних підприємств / Н.М. Рубцова, Н.Ю. Захарова // Збірник 

наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – 

Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. - № 1-2 (33-

34). – С. 194-201. 

5. Рубцова Н.М., Захарова Н.Ю. Особливості страхування майбутнього 

врожаю зернових культур за програмою форвардних закупівель / Н.М. 

Рубцова, Н.Ю. Захарова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні 

науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська 

типографія «Люкс», 2018. - № 1 (36). – С. 160-168. 

6. Рубцова Н.М. Оптимізації вартості договорів страхування 

сільськогосподарської продукції за форвардними контрактами / Н.М. 

Рубцова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. 

Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2018. - 

№ 2 (37). – С. 221-228. 

7. Рубцов М., Рубцова Н., Муртазієв Е. Методика вибору статистичного 

критерію і його застосування до результатів педагогічного експерименту / М. 

Рубцов, Н. Рубцова, Е. Муртазієв // Науковий вісник Мелітопольського 

державного педагогічного університету: збірник наукових праць / [редкол.: 

С.М. Прийма (гол. ред.) та ін.]. – Мелітополь: Вид-во «Мелітополь», 2018. – 

Серія «Педагогіка». – Вип. 21 (2) – С. 215-219. 

8. Рубцова Н.М. Особливості розвитку hr-менеджменту у страхових 

компаніях України / Н.М. Рубцова // Збірник наукових праць ТДАТУ 

(економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во 

Мелітопольська типографія «Люкс», 2019. - № 2 (39). (до друку) 

 



Пункт 3. Наявність виданих навчальних посібників та монографії: 

1. Яцух О.О., Захарова Н.Ю., Цап В.Д. Фінанси підприємств: 

навчальний посібник / За ред. Яцух О.О. [Яцух О.О., Цап В.Д., Захарова 

Н.Ю., Демченко І.В. Дмитров М.І., Косторной С.В., Радченко Н.Г., Рубцова 

Н.М.]. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. – 292 с. – С. 226-246 

2. Збірник задач з математичного аналізу: навч. посіб. для студ. 

вищих навчальних закладів. Частина 1. / За загальною ред. Рубцова М.О. 

[Рубцов М.О, Бєльчев П.В., Рубцова Н.М., Стрілець О.В.]. – Мелітополь: 

ФОП Однорог Т.В., 2019 р. – 700 с.  

3. Рубцова Н.М. Страховий захист підприємств аграрного сектору 

економіки та сільських територій: методичні та практичні підходи / За ред. 

Яцух О.О. // Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку 

сільських територій в умовах підвищення самостійності регіонів: 

колективна монографія. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2019. – 

302 с. – С. 130-186 

 

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 9. Участь у журі конкурсів “Мала академія наук України” 

Член журі II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук; керівництво 

студентом (у 2017 р. та 2018 р.) - Наказ Департаменту освіти і науки № 112 

від 09.02.2018 р. «Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 26.01.2018 № 71»: включити до складу журі Конкурсу 

наукового відділення економіки секції «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 

доцента кафедри фінансів, банківської справи і страхування Таврійського 

державного агротехнологічного університету, к.е.н. Рубцову Наталію 

Миколаївну. 

 

Пункт 12. Наявність авторських свідоцтв (загальна кількість 

шість досягнень) 

1. Яцух О.О., Цап В.Д., Захарова Н.Ю., Демченко І.В., Дмитров М.І., 

Косторной С.В., Радченко Н.Г., Рубцова Н.М. Свідоцтво про реєстрацію 

авторських прав на твір: Навчальний посібник «Фінанси підприємств» № 

83468 від 05.12.2018. // http://feb.tsatu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/Avtorske-svidotstvo-YAtsuh-2.jpg 

2. Рубцова Н.М., Захарова Н.Ю. Особливості страхування 

майбутнього врожаю зернових культур за програмою форвардних закупівель. 

Свідоцтво № 82925, дата реєстрації 19.11.2018. http://feb.tsatu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/06/Rubtsova-Osoblivosti-strah-majb-vrozhayu.jpg  
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3. Захарова Н.Ю., Рубцова Н.М. Передумови забезпечення фінансової 

безпеки аграрних підприємств». Свідоцтво № 83467, дата реєстрації 05.12. 

2018. 

4. Рубцова Н.М. Законодавче забезпечення обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в 

Україні». Свідоцтво № 82926, дата реєстрації 19.11.2018. 

http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Rubtsova-Zakonodavche-

zabezpechennya.jpg 

5. Рубцова Н.М. Сучасний стан та перспективи розвитку діючої 

системи агрострахування в Україні Свідоцтво № 82927, дата реєстрації 

19.11.2018. http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Rubtsova-

Suchasnij-stan-ta-perspektivi.jpg 

6. Рубцова Н.М. Оптимізації вартості договорів страхування 

сільськогосподарської продукції за форвардними контрактами Свідоцтво № 

82924, дата реєстрації 19.11.2018. http://feb.tsatu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/06/Rubtsova-Optimizatsiyi-vartosti-dogovoriv-

strahuvannya.jpg 

 

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

етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 

1) У 2015 році наукова робота студентки Топчанюк О.В. зайняла 

третє місце на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за 

спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит», який проходив на базі Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).  

2) У 2018 р. наукова робота студентки Корнєвої В.С. зайняла третє 

місце на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації 

«Страхування», який проходив на базі Миколаївського національного 

аграрного університету (м. Миколаїв).  

3) У 2019 р. наукова робота студентки Холод С.М. зайняла третє 

місце на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації 

«Страхування», який проходив на базі Миколаївського національного 

аграрного університету (м. Миколаїв).  

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком: 

Назва гуртка: «Ринок фінансових послуг та механізм забезпечення 

розвитку підприємницької діяльності аграрного сектору економіки», 

керівники: Рубцова Н.М., Чкан І.О., Радченко Н.Г., Якушева І.Є.  
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