
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, 

яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності: 

 

 

ГАРБАР Жанна Володимирівна 

 
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection; 

1. Portovaras T., Harbar Zh., Sokurenko I., Samoilyk Iu. Management of small business 

entities. Independent Journal of Management & Production. 2020. Vol. 11. No 8. P. 680–694. 

DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1226 (Web of Science) 
2. Harbar Zh., Selezneva O., Gonchar V., Litvinov O., Kaptalan S. Strategic Marketing 

Management Of Innovative Activities In Ensuring Enterprise Economic Security. Revista 

Electrónica De Investigación En Ciencias Económicas. 2020. Vol. 8. No 15. P. 298–313. 

http://revistacienciaseconomicas.unan.edu.ni/index.php/REICE (Web of Science) 

 

 
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України; 

1. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Впровадження моделі саморегулювання підприємницької 

та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні. 

Агросвіт. 2018. № 20. С. 3-9. 

2. Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В. Бюджетна політика як інструмент соціально-

економічного розвитку країни. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання 

науки і практики. 2019. № 1. С. 96-111. 

3. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Венчурний капітал у контексті фінансування інноваційної 

діяльності. Агросвіт. 2019. № 19. С. 3-11. 

4. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Індустріальні парки як інструмент регіонального 

розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 9 (232). С. 75–88. 

5. Коваленко О.В., Гарбар Ж.В. Інноваційний розвиток підприємств харчової 

промисловості України. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і 

практики. 2020. № 4. С. 34-52. 

 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії; 

1. Гарбар Ж.В. Фінансовий ринок : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2015. 456 с. 

2. Прутська О.О., Гарбар Ж.В., Сьомченков О.А. та ін. Управління державним 

боргом : Навчальний посібник / за заг. ред. О.О. Прутської. Київ : Центр учбової 

літератури, 2010. 216 с. 

3. Волохова М.П., Гарбар Ж.В., Журавльова Т.О. та ін. Фінанси : навч. посіб. 

Одеса : Фенікс, 2014. 226 с. 

4. Блакита Г.В., Гарбар Ж.В., Губанова Л.І. та ін. Фінансовий ринок : Навчальний 

посібник / за заг. ред. В.Т. Сусіденка. Вінниця : Центр підготовки навчально-методичних 

видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. 300 с. 

5. Гарбар Ж.В., Губанова Л.І., Чайковська В.П. та ін. Фінансова політика : навч. 

посібник / за ред. Ж.В. Гарбар. Вінниця : ПП Едельвейс, 2014. 380 с. 

http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1226
http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1226
http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1226


6. Мазур К.В., Гарбар Ж.В., Мостенська Т.Г. Корпоративне управління та 

соціальна відповідальність. Частина I. Корпоративне управління. Вінниця : ТОВ 

«ТВОРИ», 2019. 200 с. 

7. Гарбар Ж.В., Мазур К.В., Мостенська Т.Г. Корпоративне управління та 

соціальна відповідальність. Частина 2. Корпоративна соціальна відповідальність. 

Вінниця : ВНАУ, 2020. 228 с. 

 
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ 

про присудження наукового ступеня; 

Науковий керівник дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Фінансова 

політика розвитку реального сектору економіки» Кондукоцової Нелі Валеріївни (диплом 

кандидата наук ДК № 055092 від 16 грудня 2019 року). 

 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового видання; 

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Формування ринкових відносин в 

Україні» (засновник – Державний науково-дослідний інститут інформатизації та 

моделювання економіки, м. Київ). 

 

 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена  

постійної  спеціалізованої  вченої  ради  (не  менше  трьох  разових спеціалізованих 

вчених рад); 

Член спеціалізованої вченої ради К. 27.053.06 для захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і 

кредит, 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності) Державного 

вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» (Наказ МОН від 10.05.2017 р. № 693, період дії з 10.05.2017 р. 

по 31.12.2019 р.). 

Член спеціалізованої вченої ради Д. 05.854.03 для захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка 
та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та 

рибне господарство)» Вінницького національного аграрного університету (Наказ МОН від 

24.05.2018 р. № 527, період дії з 24.05.2018 р. по 15.05.2021 р.). 

Офіційний опонент дисертації Чорновол Алли Олегівни на тему «Розвиток 

місцевих фінансів в умовах децентралізації територіальних громад», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – гроші, фінанси і 

кредит (спеціалізована вчена рада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному 

університеті, 20 листопада 2017 року) 

 

 
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування; 
1. Гарбар Ж.В. Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Методичні 

рекомендації з організації самостійної роботи для студентів другого (магістерського) 



освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент». Вінниця : РВВ ВНАУ, 2020. 36 с. 

2. Гарбар Ж.В. Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Методичні 

рекомендації для проведення практичних занять для студентів другого (магістерського) 

освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент». Вінниця : РВВ ВНАУ, 2020. 73 с. 

3. Гарбар Ж.В., Гонтарук Я.В. Методичні рекомендації для практичних занять з 

навчальної дисципліни «Управління інноваціями» для студентів напряму підготовки 

6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Вінниця : РВВ ВНАУ, 2019. 

21 с.  


