
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності: 

 

ХАЄЦЬКА ОЛЬГА ПЕТРІВНА  
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. O. Khaietska,V. Klochkovska, A. Broyaka. Ensuring of the socio-economic 

development of regions of Ukraine on the basis of methods of indicative planning. Problems and 

Perspectives in Management (open-access). 2017.  15(4).  Р. 62-71. Scopus 

2. Mark Myronenko, Olena Polova, Khaietska Olha, Natalia Koval. Capitalization of 

banks: theory, practice and directions of ensuring. Banks and Bank Systems. 2018. 13 (1). 173-183 

p. 

 

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

включених до переліку наукових фахових видань України; 

1. Хаєцька О.П. Шляхи підвищення міжнародної інвестиційної привабливості 

України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.  2020.  №3 

(53).  C.113-130. 

2. Іванько А.В., Бакун Ю.О., Хаєцька О.П., Ксенофонтов М.М. Дорадча підтримка 

організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу. 

Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал. 2020. № 6 (308).  С. 37-49. 

3. Хаєцька О.П. Перспективи розвитку ринку органічної продукції  в Україні та 

світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.  2019.  №6.  

C.38-48. 

4. Хаєцька О.П. Особливості економічного зростання в Україні та світі.  

Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка.  2019.  № 10.  URL: http: 

//www.economy.nayka.com.ua  

5. Хаєцька О.П. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в України. 

Збірник наукових праць. Економіка та управління АПК. Біла Церква. 2018. №2. (143). С.  122-

131. 

6. Хаєцька О.П. Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємств харчової промисловості. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання 

науки і практики.  2018.  №7.  C. 53-64. 

7. Хаєцька О.П., Вертелецький М.В. Аналіз динаміки ВВП України та інших країн 

світу. Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка.  2018.  № 1.  URL: http: 

//www.economy.nayka.com.ua 

8. Хаєцька О.П. Світовий ринок цукру та місце України в ньому. Економіка. 

Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.  2017.   № 8.  С. 80-90. 

9. Хаєцька О.П. Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України. 

Економіка. Фінанси. Право.  2017. № 2.  С. 79-83. 

10. Хаєцька О.П. Формування й ефективне функціонування організаційно- 

економічного механізму цукробурякового виробництва. Агросвіт. 2016. №17.  С. 37-43. 

11. Khaietska O.P. Conceptual foundations of intensification of organizational and 

economic mechanism of Sugar beet production Економіка АПК. Міжнародний науково-

виробничий журнал. 2015. № 12 (254). С. 50-55. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії; 

Цінаховська В.М., Головня О.М., Хаєцька О.П. Забезпечення соціально-економічної 

стабільності в умовах глобалізаційних процесів: колект. моногр. Вінниця,  2013. 246 с. 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 



керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника; 

Заступник декана з навчальної роботи 

Завідувач кафедри економіки 

 

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. Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. Методичні вказівки до підготовки та 

написання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього 

рівня галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». – Вінниця: ВНАУ, 2020. –  48  с.   

2. Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. Методичні вказівки до підготовки та 

написання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього 

рівня галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». Вінниця: ВНАУ, 2020. 

3. Хаєцька О.П. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з 

дисципліни Економічна теорія (основи економічної теорії) для підготовки студентів першого 

освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування спеціальністю 075 «Маркетинг». Вінниця: ВНАУ, 2020.  106 с. 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій; 

1. Olha Khaietska. The role of innovation in the development of organic production. 

Slovak international scientific journal. 2020. №47. vol. 2. 34-40 р. 

2. Olha Khaietska. Investment attractiveness of Ukrainian regions in current conditions. 

Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School 

of Technology. Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2020. 30-40 р. 

3. Olha Khaietska. Assessment of the investment climate in Ukraine. 

Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-

Industrialisierung. Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 

170-180 p. 

4. Broyaka Antonina, Khaietska Olha Unemployment as a major socio-economic 

problem of society development/ Polish journal of science. 2020. № 27. Vol. 2. P. 57-67. 

5. Olha Khaietska. Development of creative abilities of the managers as a factor of 

increase the commodities’ sales on the market. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil 

Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Copyright by Wyższa Szkoła 

Techniczna w Katowicach.2019. 28-36р.  

6. Olha Khaietska. Analysis of key macroeconomic indicators and features of economic 

growth of Ukraine. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied 

Arts Katowice School of Technology. Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. 

2019. 23-32 р. 


