
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності: 

 

ПАЛАМАРЕНКО ЯНА ВІКТОРІВНА 

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

включених до переліку наукових фахових видань України; 

 

1.  Паламаренко Я.В. Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової 

промисловості України. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 90-93 (фахове видання) 

2. Паламаренко Я.В. Основи побудови стратегії інноваційного розвитку галузі спиртової 

промисловості України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 19. С. 88-94 

(фахове видання) 

3. Паламаренко Я.В. Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств 

спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL(Y)-аналізу. Економіка та 

суспільство. 2017. № 13. С. 265-270 (фахове видання) 

4. Паламаренко Я.В. Венчурне інвестування як орієнтир інноваційного розвитку підприємств 

АПК України. Інфраструктура ринку. 2018.  № 23. С. 60–68. (фахове видання) 

5. Паламаренко Я.В. Сучасний стан та  перспективи розвитку біогазової галузі України. 

Інвестиції: практика та досвід. 2019  № 21.  С. 54- 62 (фахове видання) 

6. Паламаренко Я. В. Концептуальні положення державного регулювання інноваційних 

процесів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4.  URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1625  (фахове видання) 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії; 

Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Забезпечення енергетичної та 

екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів. Вінниця: 

ТОВ «Консоль», 2019. 336 с. 

Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В., березок С.В. Стратегічне управління інноваційним 

розвитком взаємопов’язаних галузей з виробництва біопалива. Вінниця: ТОВ «Друк», 2020. 404 с. 

Сахно А.А, Брояка А.А., Паламаренко Я.В.  Економічна мотивація виробництва 

сільськогосподарської техніки у потребах підприємств машинобудування: монографія. Вінниця: 

ТОВ «Друк», 2020. 524  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; 

Виконую обов’язки заступника декана з організаційної та виховної роботи факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ, в.о. голови Наукового товариства студентів, аспірантів та 

молодих вчених ВНАУ. 



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. Паламаренко Я.В. Організація торгівлі. Методичні рекомендації з дисципліни 

«Організація торгівлі» для проведення практичних занять у студентів денної та заочної форми 

навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність». Вінниця: ВНАУ, 2019.  118 с. 

4. Паламаренко Я.В. Організація зовнішньої торгівлі. Методичні рекомендації з 

дисципліни «Організація зовнішньої торгівлі» для проведення практичних занять у студентів 

денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього 

рівня (бакалавр) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка».  

Вінниця: ВНАУ, 2019. 46 с. 

3. Паламаренко Я.В. Економіка торговельного підприємства. Методичні рекомендації для 

проведення практичних занять у студентів денної та заочної форми навчання факультету 

економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вінниця: 

ВНАУ, 2020.  82 с. 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 став 

призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів,   фестивалів   та   проектів,   

робота   у   складі   організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; 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; 

 

1. Підготовка студента-переможця (Долованюк А.А., ІІІ місце) Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт за спеціальністю 051 Економіка, 2020 р. 

2. Підготовка студента-переможця (Микичур В.І., ІІІ місце) відкритого конкурсу 

студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія», 2020 р.  


