
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності: 

 

Яремчук Наталія Валеріївна 

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

до переліку наукових фахових видань України; 
1. Яремчук Н.В. Ефективність функціонування зернопродуктового підкомплексу в умовах 

транзитивної економіки / Н.В. Яремчук // Зб. наук. праць Черкаського державного 

технологічного ун-ту. Серія: Економічні науки. – Черкаси.–2011.– Вип. 27.– Ч. ІІ. – 2011. 

– С. 106 – 110. 

2. Яремчук Н.В. Стратегія розвитку зернопродуктового підкомплексу Вінницької області 

/ Н.В. Яремчук // Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного ун-ту. Серія: 

Економічні науки. –  Вінниця. –  2012. – №4 (70). – С. 211 – 215. 

3. Яремчук Н.В. Сучасний стан функціонування зернопродуктового підкомплексу 

Вінницької області / Н.В. Яремчук // Зб. наук. праць Вінницького національного 

аграрного ун-ту. Серія: Економічні науки. –  Вінниця,  2013. – №2 (77). – С. 123 – 136. 

4. Яремчук Н.В. Методика оцінки ефективності управлінської діяльності в системі 

підприємств зернопродуктового підкомплексу [Електронний ресурс]  / Н.В. Яремчук  // 

Ефективна економіка. – 2013. – №12. – Режим доступу до журналу: 
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5. Яремчук Н.В. Особливості ціноутворення у зернопродуктовому підкомплексі  

Вінницької області / Н.В. Яремчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. - №1. 

6. Яремчук Н.В. Продовольча безпека як стратегічний пріоритет аграрної політики та 

основа національної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2019.  №23. С.70-

79. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії; 

1. Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці (п. Методика 

оцінки ефективності функціонування підприємств зернопродуктового підкомплексу): 

Колективна монографія [за ред. Г.М. Калетніка]. Вінниця: ПП «Балюк І.П.», 2012. 544 с. С. 

154-160. 

 

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. Аграрна політика та земельні відносини: Методичні рекомендації до виконання 

практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної 

форм навчання факультету агрономії та лісівництва першого (бакалаврського) 

освітнього ступеня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 

201 «Агрономія», 202 «Захист та карантин рослин», 203 «Садівництво та 

виноградарство», , 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство»; 

галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» «Аграрна політика та 

земельні відносини» (Частина І) / Яремчук Н.В., Березюк С.В. – Вінниця ВЦ ВНАУ, 

2020. – 73 с. 

2. Аграрна політика та земельні відносини: Методичні рекомендації до виконання 

практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної 
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форм навчання факультету агрономії та лісівництва першого (бакалаврського) 

освітнього ступеня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 

201 «Агрономія», 202 «Захист та карантин рослин»,  203 «Садівництво та 

виноградарство», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство»; 

галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» «Аграрна політика та 

земельні відносини» (Частина ІІ) / Яремчук Н.В., Березюк С.В. – Вінниця ВЦ ВНАУ, 

2020. – 46 с. 

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менще п’яти років (науково-

педагогічний стаж – 10 років) 

 

 


