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1 2 3 4 

1. 

наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core 

Collection   

+ 

1. Поліщук О.А. Оцінювання правової компетентності майбутніх менеджерів у 

вищих аграрних закладах України. Зб. наук. праць Уманського державного 

педагогічного університету ім. П. Тичини. Умань. 2017. Випуск 1. С. 303–311.  
2. Поліщук О.А. Значення педагогічних умов у формуванні правової 

компетентності майбутнього менеджера. Зб. наук. праць Уманського 

державного педагогічного університету. Умань. 2017. Вип. 15. С. 299–305.    

3. Поліщук О. Модель формування правової компетентності майбутніх 

менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах. Щомісячний науково-

педагогічний журнал «Молодь і ринок». Дрогобич. 2017. Вип. 2. С. 74–78.  

4. Andrii Doronin, Olena Rybchak, Olena Polishuk. Crop production as the 

production of alternstive fuels. Journal of Torurism and Regional Development 

«Turystyka I Rozwoj Regionalny». NR10. 2018. S. 23–33. 

5. Поліщук О. Сутність та структура правової компетентності майбутніх 

менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах. Щомісячний науково-

педагогічний журнал «Молодь і ринок». Дрогобич. 2018. Вип. 2. С. 73–80.  

6. Совгіра С.В., Поліщук О.А. Стан сформованості правової компетентності у 

майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності аграрної сфери. 

Вісник Чернігівського національного університету імені Т.Г. Шевченка. 

Чернігів. 2018. Вип. 155. С. 218-224.  

7. Совгіра С.В., Поліщук О.А. Діагностика сформованості правової 

компетентності майбутніх менеджерів аграрного університету. Вісник 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Черкаси. 2018. Вип. 14. С. 80-87. 

8. Петренко Н.О., Поліщук О.А. Методологічні аспекти оцінки ефективності 

державного управління на основі впровадження діджиталізації. Зб. наук. 

праць Класичного приватного університету Запорізької торгово-промислової 

палати «Право та державне управління». Запоріжжя. 2019. Випуск 4. С.145-

152.  

9. Andrii Doronin, Olena Polishchuk, Vitalii Rybchak. Ecological-economical aspects 

of the use of nutritious residues of agriculturalcrops in various business entities. 



Journal of Torurism and Regional Development «Turystyka I Rozwoj 

Regionalny». NR14. 2020. S. 81–89. 

10. Doronin A.V., Rybchak V.I., Polishchuk O.A. Potential of renewable sources in 

Ukraine. Journal of Torurism and Regional Development «Turystyka I Rozwoj 

Regionalny». NR 15. 2021. S. 25–31. 

11. Білошкурська З.П., Поліщук О. А. Господарсько-правова відповідальність за 

невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань. Зб. наук. 

праць Уманського НУС. Вип. 97. Частина 2. 2020. С. 126-142. 

12. V.V. Polishchuk, L.M. Karpuk, V.P. Mykolaiko, A.A. Polishchuk and I.I. 

Mykolaiko.  In vitro rhizogenesis of sugar beet microclones. Regulatory 

mechanisms in biosystems. V8(4). 2018. S. 616–622. 

13. Nataliia PETRENKO, Liliia KUSTRSCH, Raisa KOZHUKHIVSKA,  Larysa 

OSADCHA, Elena POLISHCHUK, Anastasia MOVCANIUK Modernization of 

the Personnel Management System on the Business Information Management 

Conference (33rd  IBIMA). Granada, Spain 10-11 April, 2019. C. 6679-6690. 
14. Elena Polishchuk. System of preparation of future economists for entrepreneurship 

activity. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. V4 

(380). 2019. S.178–182. 

2. 

наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, 

або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір   

_                    

3. 

наявність виданого підручника чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не 

менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора) 

+ 

1. Курило В.І., Білошкурська З.П., Бурлака С.І., Поліщук О.А. Договірне право в 

аграрних відносинах. Підручник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 416 с.  

2. Курило В.І., Білошкурська З.П., Поліщук О.А. Господарське право. 

Навчальний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві»,  2018. 488 с.  

3. Поліщук О.А. Правова компетентність майбутніх менеджерів у вищих 

аграрних навчальних закладах. Монографія. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 161 

с.  

4. Шевчук Т.О., Поліщук О.А. Ігровий дизайн обдарованої дитини. Монографія. 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 221 с. 
5. Поліщук О.А., Осадча О.А. Актуальні проблеми використання Болонського 

процесу при формуванні правової компетентності майбутніх менеджерів 

аграрного сектору. Соціальний розвиток сільських регіонів: колектив. моног. 

За ред. А.М. Шатохіна, М.В. Костюк. Умань: ВПЦ «Візаві». 2018. С. 218-265 
6. Гіренко І. В., Білошкурська З.П., Машковська Л. В., Поліщук О.А., 

Коваленко-Чукіна І. Г. Земельне право. Підручник. Умань: ВПЦ «Візаві», 



2019. 711 с.  

7. Білошкурська З.П., Машковська Л.В., Поліщук О.А., Коваленко-Чукіна І. Г. 

Правознавство. Навчальний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 739 с. 
8. Білошкурська З.П., Поліщук О.А., Поліщук В.В., Козаченко І.В. 

Законодавство і право в АПК. Навчальний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві», 

2020. 772 с. 

9. Білошкурська З.П., Курило І.В., Поліщук О.А., Гарбар О.П., Костюк М.В. 

Аграрне та екологічне право України. Навчальний посібник. Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2021. 805 с. 

4. 

наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування 

+ 

1. Поліщук О.А. Інтелектуальна власність. Методичні рекомендації для 

вивчення дисципліни та підготовки до проведення модульного контролю і 

виконання контрольної роботи студентами денної і заочної форм навчання  

факультету лісового і садово-паркового господарства зі спеціальності 206 

«Садово-паркове господарство». Умань. УНУС. 2018.  41с.  

2. Білошкурська З. П., Поліщук О.А. Договірне право. Методичні рекомендації 

для вивчення дисципліни та підготовки до проведення модульного контролю 

і виконання контрольної роботи студентами денної і заочної форм навчання  

факультету менеджменту. Умань. УНУС. 2018.  62 с. 

3. Білошкурська З.П., Поліщук О.А. Господарське право. Методичні 

рекомендації для вивчення дисципліни та підготовки до проведення 

модульного контролю і виконання контрольної роботи студентами денної і 

заочної форм навчання  факультету менеджменту. Умань. УНУС. 2018. 111 с. 

4. Білошкурська З.П., Поліщук О.А. Господарське право. Методичні 

рекомендації для вивчення дисципліни та підготовки до проведення 

модульного контролю і виконання контрольної роботи студентами денної і 

заочної форм навчання факультету економіки і підприємництва. Умань. 

УНУС. 2018. 110 с. 

5. Поліщук О.А. Земельне право. Методичні рекомендації щодо виконання 

самостійної роботи студентами денної  форми навчання спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій» факультету лісового і садово-паркового. Умань: 

УНУС, 2019. 19 с. 

6. Поліщук О.А. Аграрне та екологічне право. Методичні вказівки та завдання 

для виконання контрольних робіт студентами факультету агрономії заочної 

форми навчання. Умань: УНУС, 2019. 60 с. 

7. Поліщук О.А., Білошкурська З.П. Основи правознавства. Методичні 

рекомендації для вивчення дисципліни та підготовки до проведення 



модульного контролю і виконання контрольної роботи студентами денної і 

заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету за 

спеціальністю 181 «Харчові технології». УНУС. 2019. 57 с. 

8. Поліщук О.А. Основи правознавства. Методичні рекомендації з вивчення 

дисципліни та підготовки до практичних занять, виконання самостійної 

роботи, індивідуальної роботи, виконання контрольних робіт студентами 

денної і заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету за 

спеціальністю 208 «Агроінженерія». Умань. УНУС. 2020. 55 с. 

9.  Поліщук О.А. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 

«Господарське право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент». 

Умань, 2020. 43 с. 

10. Поліщук О.А. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи при 

вивченні дисципліни «Господарське право» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» 

освітньої програми «Менеджмент», 2020. 29 с. 

11. Поліщук О.А. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Господарське право» здобувачами першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» 

освітньої програми «Менеджмент». Умань, 2020. 38 с. 

12. Поліщук О.А. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 

«Адміністративне право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми 

«Менеджмент». Умань, 2020. 41 с. 

13. Поліщук О.А. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи при 

вивченні дисципліни «Адміністративне право право» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» 

освітньої програми «Менеджмент», 2020. 21с. 

14. Поліщук О.А. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Адміністративне право» здобувачами першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» 

освітньої програми «Менеджмент». Умань, 2020. 43 с. 

15.  Поліщук О.А. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни 

«Правове регулювання туристичної діяльності» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 242 

«Туризм» освітньої програми «Туризм». Умань: Уманський НУС, 2021. 27с. 



16.  Поліщук О.А. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 

«Правове регулювання туристичної діяльності» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 242 

«Туризм» освітньої програми «Туризм». Умань: Уманський НУС, 2021. 25с. 

17. Поліщук О.А. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи при 

вивченні дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми 

навчання спеціальності 242 «Туризм» освітньої програми «Туризм». Умань: 

Уманський НУС, 2021. 38с. 

18. Поліщук О.А. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 

«Правове регулювання готельно-ресторанного бізнесу» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньої програми 

«Готельно-ресторанна справа». Умань: Уманський НУС, 2021. 27с. 

19. 19. Поліщук О.А. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи при 

вивченні дисципліни «Правове регулювання готельно-ресторанного 

бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної 

форми навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньої 

програми «Готельно-ресторанна справа». Умань: Уманський НУС, 2021. 36 

с. 

20. Поліщук  О. А. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Правове 

регулювання готельно-ресторанного бізнесу»  для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньої програми 

«Готельно-ресторанна справа». Перший рівень вищої освіти (бакалаврський). 

Умань, УНУС, 2021. 150 с. 

21. Поліщук  О. А. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни 

«Фінансове право»  для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування». Перший рівень вищої освіти 

(бакалаврський). Умань УНУС. 2021. 165 с. 

22. Поліщук О.А. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 

«Фінансове право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 



освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування». Умань. 2021. 

40 с. 

23. Поліщук О.А. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи при 

вивченні дисципліни «Фінансове право» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» освітньої програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Умань. 2021. 25с. 

24. Поліщук О.А. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Фінансове право» здобувачами першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» освітньої програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Умань. 2021. 39 с. 
5. захист дисертації на здобуття наукового ступеня _  

6. 
наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня 
_  

7. 

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

+ 

Офіційний опонент дисертацій: 

1. Яворська Тетяна Михайлівна «Формування професійних компетентностей 

майбутніх управлінців персоналом та економіки праці в освітньому 

середовищі вищого навчального закладу», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти (2017 р.) 

2. Підлісний Євген Васильович «Формування правової культури майбутніх 

бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти (2019 р.) 

8. 

виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового 

керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

видання, що індексується в бібліографічних базах 

+ 

Виконання наукового проекту за господарчою тематикою (відповідальний 

виконавець НДР) договір № 18/21 від 09.09.2021 р. 

Предмет договору: «Розробка рекомендацій з проведення семінарів, тренінгів, 

курсів для ФОП Рябошапка Михайла Олександровича» 

9. 

робота у складі експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної 

ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних 

комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

  



МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 

складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення 

планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю) 

10. 

участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії” 

_  

11. 

наукове консультування підприємств, установ, організацій 

не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із 

закладом вищої освіти (науковою установою) 

_  

12. 

наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій 

+ 

1. 1. Поліщук О.А. Аналіз пілотажного проекту у студентів факультету 

менеджменту Уманського НУС. Матеріали другої Міжнародної науково-

практичної конференції «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: 

джерела та новітні інтерпретації». Умань. 2017. С. 167–171. 
       2. Поліщук О.А. Модель формування правової компетентності майбутніх 

менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах. Матеріали VII 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: 

проблеми і перспективи». Умань. 2017. С. 132–134. 

1. 3. Petrenko N., Kustrich L., KozhukhІvska R., Polishchuk E., Movchaniuk, A. 

Modernization of the personnel management system on the basis of a context-

competence approach. Proceedings of the 33rd International Business Information 

Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and 

Innovation Management through Vision 2020. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 

2019, Granada, Spain. Р. 6679-6689 (ISBN: 978-0-9998551-2-6) (Scopus & Web of 

Science). 

2. 4. Поліщук О.А. Педагогічні детермінанти у вищих аграрних навчальних 

закладах. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції  до 175-ї 

річниці існування Уманського НУС «Філософія саду і садівництва в світовій 

культурі: джерела та новітні інтерпретації». Умань. 2019. С. 120–125. 
3. 5. Поліщук О.А. Формування правової компетентності менеджерів у процесі 

професійної підготовки. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції: 

«Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку». Братислава-Відень. 

2020. С. 47-50. 

4. 6. Поліщук О.А. Теоретичні основи формування правової компетентності 

майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах. Матеріали V 



Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Філософія саду і 

садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації». Умань. 2021. 

С. 115–118. 

5. 7. Поліщук О.А. Правова компетентність майбутніх менеджерів аграрного 

сектору у вищих навчальних закладах в контексті компетентнісного підходу. 

Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент 

XXI століття: проблеми і перспективи». Умань. 2019. С. 155–157. 

6. 8. Поліщук О.А., Поліщук В. В. Правова компетентність як основа 

професійного росту майбутнього менеджера. Матеріали IV Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції  «Філософія саду і садівництва в 

світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації». Умань. 2020. С. 106–109. 

7. 9. Поліщук О.А. Організація дослідження та методика проведення 

констатувального експерименту у вищих аграрних закладах України. Матеріали 

X Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: 

проблеми і перспективи». Умань. 2020. С. 224–228. 

13. 

проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі 

не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік 

_  

14. 

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ 
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, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, 

робота у складі організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження 
освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету 

або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, 

фестивалів); 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 

+ 

Керівник наукового студентського гуртка з правових дисциплін кафедри 

соціально-гуманітарних і правових дисциплін 

 

Куратор академічної групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

15. 

керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного 

центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного 

центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівня)  

_  

16. 

наявність статусу учасника бойових дій (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти)  

_  

17. 

участь у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти)  

_  

18. 

участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) 

за участю збройних сил країн — членів НАТО (для вищих 

військових навчальних закладів, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти) 

_  

19. 
діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях 
+ 

Асоційований член громадської організації «Міжнародний центр з розвитку 

науки і технологій» (Довідка №2802.120-4). 

20. 

досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності) 

+ 

1995-1996 рр. –  провідний спеціаліст відділу по взаємозв’язках з міністерствами 

і відомствами в галузі пенсійного законодавства управління пенсійного 

забезпечення Пенсійного фонду України; 1997-1998 рр. – юрист Бердичівського 

машинобудівного коледжу; 1998-1999 рр. – юрист-консульт КСП ім. Гагаріна 

Новоархангельського району Кіровоградської області. 

 


