Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка
застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності:

КОВАЛЬЧУК СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА
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;
S. Kovalchuk, A. Kravchuk The impact of global challenges on “green” transformations
of the agrarian sector of the eastern partnership countries //Baltic Journal of Economic Studies,
Volume 5 Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, pp. 87-97 (ESCI) by
Web of Science;
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях,
включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Ковальчук С.Я. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сільських територій в
контексті селозберігаючої моделі аграрного підприємництва Економіка та суспільство. Мукачівський державний університет. - Вип.8.- 2017.- с.52-59 (фахове видання)

2. Ковальчук С.Я. Римар А.Ю Проблема гармонізації українських стандартів якості
сільськогосподарської продукції до міжнародних Інфраструктура ринку. 2017.№6.
С.26-31 URL:http://www.market-urfr.od.ua (фахове видання)
3. Ковальчук С.Я. Тарифний захист українського сільськогосподарського виробника,
Інфраструктура ринку, 2018. №17. с.22-28 URL:http://www.market-urfr.od.ua
(фахове видання)
4. Ковальчук С. Я., Григораш М. В. Особливості експортних операцій в межах дії
зони вільної торгівлі. Інвестиції: практика та досвіт. 2018. №9. С.67-71 (фахове
видання)
5. Kovalchuk S. Ecological and economic imperatives of sustainable development of
agroecosystems. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і
практики. Всеукраїнський науково - виробничий журнал. Вінниця. 2018. №2 С.1827(фахове видання)
6. Мазур В.А. Ковальчук С.Я. Специфіка ринку органічної продукції :національний
та європейський аспект. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання
науки і практики. Всеукраїнський науково - виробничий журнал. Вінниця. 2018.
№2. С.18-27 (фахове видання)
7. Ковальчук С.Я., Купінець Л.Є. Україна в «Зелених трансформаціях
агропродовольчого сектору країн східного партнерства: виклики та можливості:
Економічні інновації: ІПРЕЕД НАН України. 2019. Т21.21. Вип.2 (71).С.43-59
(фахове видання)
8. Ковальчук С.Я. Екологічна складова економічного зростання: Агросвіт, 2019. №7
С.17-26. (фахове видання)
9. Ковальчук С.Я., Лукіяненко Р.О. Циркулярні бізнес-моделі в агропродовольчій
сфері. Інфраструктура ринку. 2020. № 39, С.384-381. (фахове видання)
10. Ковальчук С.Я. Органічне виробництво в системі сталого розвитку сільських
територій. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.

Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Вінниця. 2020. №4 С.18-27 (фахове
видання)
3)
наявність виданого підручника чи навчального посібника або
монографії;
1. Міжнародна торгівля сільськогосподарською продукцією [навч.пос.]/ Калетнік
Г.М., Мазур А.Г., Мороз О.В., Ковальчук С.Я. Вінниця: ЕдельвейсК, 2013. 396 с.
(Гриф МОН №1/11-412б Від 27 березня 2012 р)
2. Ковальчук С.Я. Оверковська Т.К. Економіко-правові аспекти екологізації
аграрного виробництва в Україні [монографія]. Вінниця.-Едельвейс К.2013.346с.
3. Мазур В.А. Ковальчук С.Я. Теорія європейського еколого-економічного розвитку:
навчальний посібник. Вінниця. «Твори». 2019 . 622с.
11. Kovalchuk S., Mazur K., Overkovska T. The impact of the European integration
processes on the entry of Ukraine’s small agricultural producers in the international
logistics systems, Development of modern science: the experience of European countries
and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia :
“Baltija Publishing”, 2019. Рp.154-173
4. Honcharyk Inna, Kovalchuk Svitlana. Agricultural production greening management in
the eastern partnershipcountries with the EU [monograph]“Riga, Latvia: “Baltija
Publishing”, 2020. Рр.42-69 https://doi.org/10.30525/978-9934-588-53-2-3
5. Гончарук І.В., Ковальчук С.Я., Цицюра Я.Г., Лутковська С.М. Динамічні процеси
розвитку органічного виробництва в Україні/ монографія. Вінниця. «ТВОРИ». 2020.
476 с.
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для
самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три
найменування;
Ковальчук С.Я. Теорія європейського еколого-економічного розвитку. Методичні
рекомендації для організації самостійної роботи підготовки здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка»
Вінниця: ОЦ ВДАУ., 2019. 69 с.
Ковальчук С.Я. Міжнародна торгівля. Методичні вказівки до виконання самостійної
роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування напрям
підготовки 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Вінниця: ОЦ ВДАУ., 2019. 72 с.

Ковальчук С.Я. Методичні вказівки з дисципліни «Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємств» з організації самостійної роботи для студентів
денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського). Галузь знань
050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», Галузь знань 07
«Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» . Вінниця: ОЦ ВДАУ., 2020. 56 с.

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;

Ковальчук С.Я. Керівник науково-дослідної роботи у Вінницькому національному
аграрному університеті. Державний реєстраційний номер: 0119U103808 тема: «Розвиток
органічного виробництва в Україні на основі модернізації навчального процесу аграрних
закладів вищої освіти»
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.
Ковальчук С.Я. Сухоцька С.М., Юрчук Б.В. Світовий ринок технологій:
вплив процесів глобалізації. Економіка та суспільство. Вип.9. 2017.С.1213-1218. URL:
http:// economy and society.in.ua
2.
Ковальчук С.Я., Вовк В.Ю. Аграрні трансформації України: євро
інтеграційна модель. Агросвіт.№10. 2017. с.35-40
3.
Ковальчук С.Я., Мандро А.І. Агроекологічний потенціал України: основа
вироблення органічної продукції Електронний ресурс Східна Європа: економіка,бізнес та
управління. 2017. № 4 (09). c.51-57. URL:http// www.easterneurope-ebm.in.ua/9-2017-ukr
4.
Ковальчук С. Я., Цуркан А. О. Особливості обліку та оподаткування
операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях. Агросвіт. №7 2018 с.31-36
5.
Ковальчук С.Я Функціональні напрямки розвитку економіки сільських
територій в контексті зеленого зростання. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2019. № 7.
C.16-22
6.
Kovalchuk Svetlana Resursosaving of transformation agrarian sector «Economic
and law paradigm of modern society», Scientific Journal by Open Europe 2020, Issue 2 рр.7-17
7.
Kovalchuk S., Duik A. Dynamic processes of organic business. The scientific
heritage (Budapest, Hungary) VOL 6, No 55 (55) (2020)рр..35-46

