
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доц. Захарової Н.Ю. 

за 2015-2019 рр. 

 

Пункт 2. наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість сім публікацій): 

1. Рубцова Н.М. Оцінка існуючих страхових продуктів на ринку 

агрострахування україни / Рубцова Н.М., Захарова Н.Ю. // Збірник наукових 

праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 

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

типографія «Люкс», 2016. - № 3 (32). – С. 256-261. 

2. Захарова Н.Ю. Передумови забезпечення фінансової безпеки 

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

праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 

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

типографія «Люкс», 2017. - № 1-2 (33-34). – С. 194-201. 

3. Рубцова Н.М. Особливості страхування майбутнього врожаю 

зернових культур за програмою форвардних закупівель/ Н.М. Рубцова, Н.Ю. 

Захарова // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. 

– Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2018. - № 1 (36). – 

С. 160-168. 

4. Agricultural development of Ukraine as the basis for ensure its food 

security / O. Iatsukh, I. Demchenko, N.  Zakharova, V.Tsap // Technology audit 

and production reserves. - № 2/5(40). – 2018. - р.37-44. 

5. Яцух О.О. Фінансовий стан підприємства та методика його оцінки / 

О.О. Яцух, Н.Ю. Захарова // Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського (Серія: Економіка і управління). – Том 

29(68).-№3. – 2018. - С. 173-180.  

6.Захарова Н.Ю. Оцінка майнового стану підприємств в системі 

забезпечення фінансового менеджменту / Н.Ю. Захарова // Збірник наукових 

праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 

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

типографія «Люкс», 2018. - №2(37). – С. 181-191. 

7.Захарова Н.Ю. Фінансова звітність як основа інформаційного 

забезпечення фінансового менеджменту підприємств / Н.Ю. Захарова // 

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 

університету ім. Д. Моторного (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – 

Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2019. - №1(39). – С. 

20-28. 

 

Пункт 3. Наявність виданих двох навчальних посібників та однієї 

монографії: 



1. Фінанси підприємств:  навчальний  посібник / [Яцух О.О., Цап В.Д., 

Захарова Н.Ю. та ін.]; за ред. О.О. Яцух. – Мелітополь: Видавничий будинок 

ММД, 2018. – 291 с. 

2. Податкова система: навчальний посібник / С.В. Косторной, О.О. 

Яцух, В.Д. Цап [та ін.];  за ред.. С.В. Косторного. – Мелітополь: Видавничий 

будинок ММД, 2018. – 196 с. 

3. Яцух О.О., Трусова Н.В., Когут І.А. 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: «Розробити науково-методичні основи фінансового забезпечення 

соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах підвищення 

самостійності регіонів» номер держреєстрації 0116U002742 

 

Пункт 12. Наявність авторських свідоцтв  (загальна кількість шість 

досягнень): 

1.Авторське свідоцтво на навчальний посібник «Фінанси підприємств» 

№83469 від 05.12.2018. 

2. Авторське свідоцтво на навчальний посібник «Податкова система» 

№82923 від 19.1.2018. 

3. Авторське свідоцтво на науковий твір «Фінансовий стан підприємства 

та методика його оцінки» №83465 від 05.12.2018. 

4. Авторське свідоцтво на науковий твір «Особливості страхування 

майбутнього врожаю зернових культур за програмою форвардних 

закупівель» №82925 від 19.11.2018. 

5. Авторське свідоцтво на науковий твір «Передумови забезпечення 

фінансової безпеки аграрних підприємств» №83467 від 05.12.2018. 

6. Авторське свідоцтво на науковий твір «Методичні підходи щодо 

оцінки фінансового стану підприємства» №83466 від 05.12.2018. 

  

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

етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:  
Підготовка переможця І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт – 2016-2017 рр. (Генчева К.В., 11 МБФБ)  

Підготовка призера всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

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

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) 

(Яросевич І.О., 2015 р. – третє місце). 

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком: 

«Фінансове забезпечення розвитку і стимулювання підприємницької 

діяльності в аграрному секторі економіки» 



 

Пункт 14. робота у складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади  

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» (2017-2018 рр.) 
 

 


