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1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації НПП освітньому 
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1 Економічний 

та фінансовий 

аналіз 

+ + - - + 

2 Фінансова 

санація 

підприємств 

+ + - - + 

 

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; 

1. Trusova N. Systemic factors of projected financial potential of business entities / N. 

Trusova //Economic annals – XXI, 2016, 161(9-10), рр. 61-65. (Scopus) 

2. Trusova N. Restrictions of financing the budget deficit of Ukraine / N. Trusova, S. 

Kalchenko, V. Tsap, V. Ternovsky, О. Levchenko// International Journal of Economic Research, 

2017, Vol. 14 (14), рр. 353-364. (Scopus) 

3. Trusova N.V. Debt burden of the financial system of Ukraine and countries of the 

Eurozone: Policy of regulating of the risks / N.V. Trusova, S.V. Karman, M.A. Tereshchenko, 

Yu. O. Prus // Espacios, 2018, Vol. 39 (39), 312-328. (Scopus) 

4. Trusova N. The small and large business interaction within national economy’s gross 

added value reproduction in Ukraine / S. Kalchenko, N. Trusova, D. Hrybova, B. Serhii // 

Oeconomia Copernicana, 2018, 9(3), рр. 403-417. (Web of Science) 

5. Trusova N.V. Regional aspect of formation the potential of financial safety in agrarian 

enterprises of Ukraine / N.V. Trusova, O.V. Hryvkivska, N.S.Tanklevska, L.A. Vdovenko, O.S. 

Prystеmskyi, S.V. Skrypnyk // Asia life sciences. The Asian International Journal of Life 

Sciences, 2019, 21(1), рр. 169-186. (Scopus, Web of Science) 

6. Trusova N.V. Determinants of the development venture financing of the subjects of 

agrarian market of Ukraine / N.V. Trusova, N.S. Tanklevska, O.S. Prystеmskyi, O.V. 

Hryvkivska, N.O. Advokatova // Asia life sciences. The Asian International Journal of Life 

Sciences, 2019, 21(1), рр. 377-398. (Scopus, Web of Science) 

7. Trusova N.V. Implementation of the results of fiscal decentralization of Ukraine and 

the countries of the European Union / N.V. Trusova, I.A. Kohut, S.A. Osypenko, N.G. 

Radchenko, N.N. Rubtsova // Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2019, 

6(44), pp.1649-1663. (Scopus) 

8. Trusova N.V. Social and economic determinants for the development of resource 

potential of small forms of agrarian production in Ukraine / V.K. Zbarsky, N.V. Trusova, O.H. 



Sokil, N.V. Pochernina, M.I. Hrytsaienko // Industrial Engineering & Management Systems, 

2020, 19(1), pp.133-142. (Scopus) 

9. Trusova N.V. The imperatives of the development of the tourist services market in 

spatial polarization of the regional tourist system / N.V. Trusova, Yu.Y. Kyrylov, V. Hr. 

Hranovska, O.S. Prystеmskyi, A. Zh. Sakun // GeoJournal of Tourism and Geosites, 2020, 29(2), 

pp. 565-582. (Scopus) 

10. Trusova N.V. Financial Provision of Investment Activities of the Subjects of the 

World Industry of Tourist Services / N.V. Trusova, N.S. Tanklevska, T.A. Cherniavska, O.S. 

Prystеmskyi, D.V. Yeremenko, V.S. Demko // Journal of Environmental Management and 

Tourism, 2020, Vol. XI, 4(44), 890-902. (Scopus) 

11. Trusova N.V. State Support of Agro-Insurance of Agricultural Risks in the Market of 

Goods Derivatives of Ukraine / N.V. Trusova, N.S. Tanklevska, V.P. Synchak, O.S. 

Prystеmskyi, M.A. Tereshchenko // Industrial Engineering & Management Systems, 2020, Vol 

19, № 1, pp. 93-102 (Scopus) 

12. Trusova N.V. Imperatives of Quality Insuring of the Production Cycle and Effective 

Functioning Process of the Enterprises of Agro-Product Subcomplex of Ukraine / I.I.Vinichenko, 

N.V. Trusova, L.M. Kurbatska, M.A. Polenenka, V.O.Oleksiuk //  Journal of Advanced Research 

in Law and Economics, 2020, Vol.11, № 4(50),1462-1481 (Scopus). 

13. Trusova N.V. Innovative clustering of the region in the context of increasing 

competitive positions of the enterprises of the tourist-recreational destination / N.V. Trusova, 

T.A. Cherniavska, S.R. Pasieka, V.Hr. Hranovska, O.S. Prystemskyi, V.S. Demko // GeoJournal 

of Tourism and Geosite, 2020, Vol. 33, № 3, 1126-1134 (Scopus). 

14. Trusova N.V. Imperatives of functioning of the financial market of Ukraine in the 

global space of debt loading / N.V. Trusova, I.Ye. Yakusheva, Yu.M. Zavoloka, A.H. 

Yefremenko, Yu.A. Malashenko, M.V. Sidnenko // Journal of Economic Studies, 2020, 47(7), 

101-115 (Scopus). 

15. Trusova N.V. Fiscal policy in a decentralized space of the financial system of Ukraine 

// N.V. Trusova, V. P. Synchak, L.V. Borovik,  S.V. Kostornoi, I.A. Chkan, I.V. Forkun / 

International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, 2891-2904 (Scopus) 

16. Trusova N.V. Innovative development and competitiveness of agribusiness subjects in the 

system of ensuring of economic security of the regions of Ukraine / N.V. Trusova, O.V. 

Hryvkivska, T.I. Yavorskaya, O. S. Prystеmskyi, V.N. Kepko, Yu.A. Prus // Rivista di Studi 

sulla Sostenibilita, 2, 2020, 141-156 (Scopus) 

16. Трусова Н.В. Механізм дії фінансового потенціалу в господарській діяльності 

аграрних підприємств / Н.В. Трусова, К.А. Анастасова // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. – 2016. – № 21. – С. 137-141.  (наукометрична база: Indekx 

Copernicus) 

17. Трусова Н.В. Прогнозна ймовірність процесу реалізації фінансового потенціалу 

аграрного мікрорівня / Н.В. Трусова // Облік і фінанси. – 2016. – №2(72). – С. 135-143. 

(наукометрична база: Indekx Copernicus, Indekx ULRICHSWEBTM) 

18. Трусова Н.В. Формування механізму реалізації державної фінансової політики в 

України / Н.В. Трусова // Облік і фінанси. – 2016. – №3(73). – С. 102-109. (наукометрична 

база: Indekx Copernicus, Indekx ULRICHSWEBTM) 

19. Трусова Н.В. Модельна конструкція комунікативної структури управління 

фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств / Н.В. Трусова // Облік і 

фінанси. – 2016. – №4(74). – С. 119-124. (наукометрична база: Indekx Copernicus, Indekx 

ULRICHSWEBTM) 

20. Трусова Н.В. Фінансова система в контексті формування та реалізації 

державної фінансової політики України / Н.В. Трусова // Збірник наукових праць ТДАТУ 

(економічні науки). – 2016. – №2(31). – С.152-159. (наукометрична база: Indekx 

Copernicus) 

21. Трусова Н.В. Финансовые потоки и организационно-

экономические отношения предприятия: святи и закономерности / Н.В. 

Трусова// Вестник Белорусского государственного университета. – 2016. – 

С. 76-80. 



22. Трусова Н.В. Методологія потокового підходу до планування 

фінансового потенціалу підприємств аграрної галузі / Н.В. Трусова // 

Молодий вчений. – 2017. - № 1.1(41.1). – С. 96-100. (наукометрична база: 

Indekx Copernicus) 

23. Trusova N.V., Anastasova K.A. Rational Credit Support of Investment 

Projects of Agricultural Enterprises of Ukraine / N.V. Trusova, K.A. Anastasova 

// Accounting & Finance. – 2017. – №1(75). – pp. 103-111. (наукометрична 

база: Indekx Copernicus, Indekx ULRICHSWEBTM) 

24. Трусова Н.В. Недоотриманий капітал як загроза фінансування 

дефіциту бюджету України / Н.В. Трусова // Облік і фінанси. – 2017. – 

№1(75). – С. 145-152. (наукометрична база: Indekx Copernicus) 

25. Трусова Н.В. Мультиплікативні ефекти в системі адміністрування 

податків суб’єктів агробізнесу / Н.В. Трусова // Облік і фінанси. – 2017. – 

№2(76). – С. 116-126. (наукометрична база: Indekx Copernicus, Indekx 

ULRICHSWEBTM) 

26. Trusova N. Structure of the total financial potential of agriculture: 

regional analysis / N. Trusova // Accounting & Finance. – 2017. – №3(77). – С. 

119-125. (наукометрична база: Indekx Copernicus, Indekx 

ULRICHSWEBTM) 

27. Trusova N. The environment of multifactorial risk in the financial 

system of enterprises agribusiness / N. Trusova // Accounting & Finance. – 2017. 

– №4(78). – pp. 114-123. (наукометрична база: Indekx Copernicus, Indekx 

ULRICHSWEBTM) 

28. Trusova N. The state financial support of agriculture producers in 

Ukraine / N. Trusova, V. Ternovsky // Zeszyty Naukowe. – 2017. – № 1(24). – Р. 

378-388. 
29. Трусова Н.В. Симптоматика фінансової безпеки в управлінні санаційною 

спроможністю аграрних підприємств / Н.В. Трусова, С.В. Карман // Збірник наукових 

праць ТДАТУ (економічні науки). – 2017. – № 3 (35). – С.221-233. (наукометрична база: 

Indekx Copernicus) 
30. Трусова Н.В. Боргові зобов’язання підприємств: процедура банкрутства та 

визнання вимог кредиторів / Н.В. Трусова // Збірник наукових праць ТДАТУ 

(економічні науки). – 2018. – № 1 (36). – С.169-178. (наукометрична база: Indekx 

Copernicus) 

31. Трусова Н.В. Концепція ризику інвестиційного бізнес-проекту / Н.В. Трусова, 

В.О. Терновський, О.І. Зайцева, А.В. Бериславська // Збірник наукових праць ТДАТУ 

(економічні науки). – 2018. – № 3 (38). – С.175-188. (наукометрична база: Indekx 

Copernicus) 

32. Трусова Н.В., Сігайов А.О. Борговий тягар фінансової системи України та 

країн-членів Європейського Союзу / Н.В. Трусова, А.О. Сігайов// Облік і фінанси. – 2018. 

– №1(79). – С. 124-131. (наукометрична база: Indekx Copernicus, Indekx 

ULRICHSWEBTM) 

33. Trusova N.V. Criteria of the evaluation of efficiency for sanitation 

measures at business entities / N.V. Trusova // Accounting & Finance. – 2018. – 

№3(81). – pp. 123-135. (наукометрична база: Indekx Copernicus, Indekx 

ULRICHSWEBTM) 

34. Трусова Н. Формування доходів місцевих бюджетів / Н. Трусова, 

О. Сизоненко // Світ фінансів. – 2018. - №3(56). – С. 19-27. (наукометрична 

база: Indekx Copernicus) 



35. Трусова Н.В. Регулювання сектора фінансових послуг іпотечного кредитування 

суб’єктів аграрного виробництва / Н.В. Трусова // Збірник наукових праць ТДАТУ 

(економічні науки). – 2018. – № 3 (38). – С.175-188. (наукометрична база: Indekx 

Copernicus). 

36. Трусова Н.В. Раціональне кредитне забезпечення інвестиційних проектів 

аграрних підприємств України / Н.В. Трусова, І.В. Вигоднер // Збірник наукових праць 

ТДАТУ (економічні науки). – 2018. – № 3 (38). – С.175-188. (наукометрична база: Indekx 

Copernicus). 

37. Трусова Н.В. Розвиток фіскальної консолідації місцевих бюджетів 

регіонального рівня / Н. Трусова // Облік і фінанси. – 2019. - №1(83). – С. 

105-113. (наукометрична база: Indekx Copernicus, Indekx 

ULRICHSWEBTM) 
38. Трусова Н.В. Іпотечне кредитування у контексті державної підтримки розвитку 

ринку нерухомості / Н.В. Трусова // Економіка і управління. – 2018. - №3. – С. 127-136. 

39. Трусова Н.В. Державне регулювання іпотечного кредитування аграрної сфери в 

Україні та країнах Євросоюзу / Н.В. Трусова Н.В., С.М. Гривківська // Сучасні питання 

економіки і права. – 2019. - № 1(9). – С. 213-225. (наукометрична база: Indekx 

Copernicus). 

40. Трусова Н.В. Інституціональна платформа забезпечення інноваційного розвитку 

підприємств агропромислового виробництва / Н.В. Трусова, І.І. Вініченко //  Збірник 

наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки), 2020, №1(41), С. 27-

33. (наукометрична база: Indekx Copernicus) 

41. Трусова Н.В. Детермінанти нарощування  конкурентоспроможності 

підприємств на засадах інноваційного розвитку / Н.В. Трусова // Збірник наукових праць 

ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки), 2020,  №1(41), С. 34-40. 

(наукометрична база: Indekx Copernicus) 

42.  Трусова Н.В. Світова практика оцінювання мультиплікативного ефекту від 

інвестицій в індустрії туристичних послуг / Н.В. Трусова, В.С. Демко // Збірник наукових 

праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки), 2020, №1(41), С. 99-107. 

(наукометрична база: Indekx Copernicus) 

43.  Трусова Н.В. Платформа комплексного забезпечення  економічної безпеки / 

Н.В. Трусова, С.В. Кальченко, М.А. Терещенко // Збірник наукових праць ТДАТУ імені 

Дмитра Моторного (економічні науки), 2020, №2(42), С. 58-64. (наукометрична база: 

Indekx Copernicus) 

44.  Трусова Н.В. Ринок туристичних послуг та поляризація туристичної системи / 

Н.В. Трусова, В.Г. Грановська, В.М. Крикунова // Збірник наукових праць ТДАТУ імені 

Дмитра Моторного (економічні науки), 2020, №2(42), С. 65-71. (наукометрична база: 

Indekx Copernicus) 

45. Трусова Н.В. Нормативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності / І.В. 

Демченко, Н.В. Трусова // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного 

(економічні науки), 2020, №2(42), С. 108-112. (наукометрична база: Indekx Copernicus) 

46. 49. Трусова Н.В. Інструменти фінансової підтримки кредитування агарної 

галузі в Україні / Н.В. Трусова, Н.Г. Радченко // Облік і фінанси, 2022, 4(90), С. 59-67. 

(наукометрична база: Indekx Copernicus) 

47. Трусова Н.В. Фінансові ресурси електротранспортних підприємств / О.М. Петрук, 

Н.В. Трусова, А.Ю. Полчанов //Ефективна економіка, №1, 2021. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?n=1&y=2021, DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.4 

(наукометрична база: Indekx Copernicus) 

48. Trusova N. Minimization of risks of payment systems of banking institutions / N. 

Trusova, I. Chkan // Ефективна економіка, №2, 2021. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2021, DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.2 

(наукометрична база: Indekx Copernicus) 

49. Трусова Н.В. Моделі банківського кредитування підприємств аграрної галузі / 

Н.В. Трусова, Н.Г. Радченко, Н. М. Рубцова // Ефективна економіка, №4, 2021. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?n=1&y=2021
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.4
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8625
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.2.2


http://www.economy.nayka.com.ua/?n=4&y=2021, DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.7 
(наукометрична база: Indekx Copernicus) 

 
Монографії 

1. Трусова Н.В. Методологічний підхід щодо формування фінансового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств / Н.В. Трусова // Монографія / Фінансове 

забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах підвищення 

самостійності регіонів. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської 

друкарні, 2019. – 302 с.  (Розділ 2. Формування фінансового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств в контексті інтегрованої системи фінансово-

кредитного забезпечення, С.38-47). 

2. Трусова Н.В. Комплексний підхід оптимальної оцінки багатофакторного ризику 

фінансового потенціалу в інтегрованій системі фінансово-кредитного забезпечення / Н.В. 

Трусова // Монографія / Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку 

сільських територій в умовах підвищення самостійності регіонів. – Мелітополь: 

Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 302 с.  (Розділ 2. 

Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств в контексті 

інтегрованої системи фінансово-кредитного забезпечення, С.47-70). 

3. Трусова Н.В. Інтегральна оцінка сукупного рівня фінансового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств / Н.В. Трусова // Монографія / Фінансове 

забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах підвищення 

самостійності регіонів. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської 

друкарні, 2019. – 302 с.  (Розділ 2. Формування фінансового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств в контексті інтегрованої системи фінансово-

кредитного забезпечення, С.71-78). 

4. Трусова Н.В. Фіскальні ефекти системи адміністрування податків суб’єктів 

агробізнесу / Н.В. Трусова // Монографія / Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці. – Хмельницький: 

ХУУП, 2017. – 373 с. (Розділ 4. Фінансові механізми державного регулювання інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємництва, С. 269-285). 

5. Трусова Н.В. Демографічні та соціально-економічні чинники функціонування 

системи пенсійного страхування в Україні / Н.В. Трусова, О.Ю. Загореєва // Монографія / 

Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в 

національній економіці. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 

2017. – 373 с. (Розділ 4. Фінансові механізми державного регулювання інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємництва, С. 315-327). 

6. Trusova N. Anti-crisis management in the environment of multifactorial risk for 

financial system of agribusiness enterprises / International collective monograph / Adaptation 

of science, education and business to world innovative megatrends: International collective 

monograph / Edited by M.M. Iermoshenko – Doctor of Science in Economics, Professor, 

President of the International Academy of Information Science, Real Member of New York 

Academy of Sciences USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation 

Center, Ltd., 2018. – 296 p. (Section 6. Financial strategy for the development of economic 

systems. – PP. 145-154).  

7. Trusova N.V. Fiscal decentralization of Ukraine and the countries of the European 

Union. / N.V. Trusova // Collective monograph / Scientific and methodological bases of 

accounting and analytical and financial and investment support of sustainable development of 

economic entities: Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-

інвестиційного  забезпечення  сталого  розвитку  суб’єктів господарювання:  Колективна  

монографія  / за заг. ред. д. е. н., доц. Сокола О.Г. – Мелітополь:  ТОВ  «Колор  Принт»,  

2020.  268  с.  (українською та англійською мовами), С. 120-127. 

 

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: 

Авторські свідоцтва України: 

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.7


1. Управління та оцінювання фінансових потоків сільськогосподарських 

підприємств. Науковий твір. (Свідоцтво про реєстрацію № 68120 від 05.10.2016) 

2. Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання аграрної галузі. Підручник. 

(Свідоцтво про реєстрацію № 68121 від 05.10.2016) 

3. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування, 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Збірник творів. (Свідоцтво 

про реєстрацію № 68122 від 05.10.2016) 

4. Регулювання та оцінювання фінансового потенціалу сільського господарства. 

Науковий твір. (Свідоцтво про реєстрацію № 68123 від 05.10.2016) 

5. Навчальний посібник «Управління фінансовими потоками підприємства. 

Фінансова математика» (Свідоцтво про реєстрацію № 77369 від 05.03.2018) 

6. Навчальний посібник «Фінансова санація та банкрутство підприємств» (Свідоцтво 

про реєстрацію № 83894 від 21.12.2018) 

7. Навчальний посібник "Фінансовий аналіз підприємства: методика та практика" 

(Свідоцтво про реєстрацію № 88779 від 21.05.2019) 

8. Навчальний посібник "Інвестиційний аналіз бізнес-проектів"(Свідоцтво про 

реєстрацію № 94813 від 17.12.2019) 

9. Монографія "Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку сільських 

територій в умовах підвищення самостійності регіонів(Свідоцтво про реєстрацію № 97387 

від 29.04.2020) 

 

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): 

1. Трусова Н.В. Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання аграрної галузі: 

Підручник / Н.В. Трусова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2017. – 245 с. 

2. Трусова Н.В., Цап В.Д., Терновський В.О. Управління фінансовими потоками 

підприємства. Фінансова математика: Навчальний посібник/ Н.В. Трусова, В.Д. Цап, В.О. 

Терновський. – За ред. ред. Трусової Н.В. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2017. – 392 с.  

3. Трусова Н.В., Терновський В.О., Терещенко М.А. Фінансова санація та 

банкрутство підприємств: Навчальний посібник / Н.В. Трусова, В.О. Терновський, М.А. 

Терещенко. – За ред. ред.. Трусової Н.В. – Мелітополь: Видавничий будинок 

Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 482 с.  

4. Трусова Н.В., Терещенко М.А. Фінансова аналіз підприємства: методика та 

практика: Навчальний посібник / Н.В. Трусова, М.А. Терещенко. – 2-ге вид. – Мелітополь: 

Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 272 с.  

 
5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня: 

Захист докторської дисертації в 2016 р. у спеціалізованій вченій раді 

Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААНУ зі спеціальності 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Отримано диплом ДД №005218 від 25.02.2016 р. 

 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад: 

Офіційний опонент при захисті кандидатських та докторських дисертацій. 

Член спеціалізованої вченої ради К 18.819.03 (наказ Міністерства освіти і науки 

України № 820 від 11.07.2016 р., на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України 

від 1 липня 2016 р.)  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 

 



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: 

Науковий керівник НТП «Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та 

фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання» № 

держ. реєстр. 0111U002537, 2016-2020 рр. 

Науковий керівник НТП «Консалтинг та діджиталізація інноваційно-інвестиційного 

розвитку бізнес-структур регіону» № держ. реєстр. 0121U110238, 2021-2025 рр. 

Член редакційної колегії наукового видання «Збірник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного університету (економічні науки)» (категорія «Б»). Наказ 

МОН №1328 від 21.12.2019 р. Друковане наукове фахове видання, ISSN:2519-884Х, 

індексоване у наукометричній базі Index Copernicus. 

Член редакційної колегії наукового видання «Агросвіт» (категорія «Б») з питань 

економіки. Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292. Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 11.07.2019 № 975, індексоване у наукометричній базі Index Copernicus. 

Член редакційної колегії наукового видання «Економіка та держава» (категорія 

«Б») з питань економіки. Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292. Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1643), індексоване у 

наукометричній базі Index Copernicus. 

 

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; 

1. Trusova N. Variability of Risk of Slowing the Financing of Agricultural Enterprises in 

Ukraine / N. Trusova, I. Demchenko, V. Ternovsky, N. Golub, I. Agieieva // Global Journal of 

Management and Business Research, USA: С-Finance. – 2016. – Vol. 16. – pp. 25-30.  

2. Трусова Н.В. Категоріальний апарат фінансового потенціалу в системі 

фінансових відносин суб’єктів аграрного спрямування/ Н.В. Трусова: Зб. матеріалів 

Міжнародна науково-практична. конференція. «Розвиток соціально-економічних систем в 

умовах глобального конкурентного середовища» (Кишинів, 29 лютого 2016 р., Молдова). 

– 2016. – С. 144–149. 

3. Trusova N.V. Educational inovatyka and development intensive technology in socio-
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