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2. Освіта та кваліфікація (із зазначенням 

року, закладу вищої освіти, у тому числі 

наукової) 

У 2002 р. закінчив Вінницький державний 

аграрний університет за спеціальністю  

«Менеджмент організацій». 

Захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеню кандидата економічних наук у 

Полтавському національному технічному 

університеті імені Юрія Кондратюка за 

спеціальністю 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка, 

тема дисертації «Інвестиційне забезпечення 

відтворювальних процесів споживчого 

ринку регіону».  

Науковий керівник: д.е.н., проф. 

Комеліна О.В. 

3. Підвищення кваліфікації – Підвищення кваліфікації у Вінницькому 

навчально-науковому інституті економіки 

Тернопільського національного 

економічного університету – з 03.10 2016 р. 

по 03.11.2016 р. 

– Підвищення кваліфікації у Державні 

бюджетні установі “Вінницький 

регіональний центр з інвестицій та 

розвитку” – з 01.10.2012 р. по 30.10.2012 р. 

4. Міжнародний досвід - 

5. Особисті нагороди - 
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мікрорегіональний рівень. Вінниця: Книга-

Вега, 2007. 

2. Монографія. Регіональні особливості 

інвестиційного забезпечення розвитку 



споживчих ринків. Вінниця: Меркьюрі-

Поділля, 2011.-328 с. 

3. Навчальний посібник. Фінансовий ринок. 
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2014.  

4. Навчальний посібник. Фінансова 

політика. Вінниця.: «ТД Едельвейс і К», 

2015. – 380 с. 

5. Фахова стаття. Поліщук О.А. SWOT-

Аналіз Вінницької області як передумова 

розробки стратегічних рішень в управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю регіону. 

Науковий вісник Ужгородського 

Національного університету. Серія 

«Міжнародні економічні відносини та 

світове гоподарство». 2019. Випуск 24, 

частина 3. С. 41-48. 

6. Фахова стаття. Поліщук О.А. Моніторинг 

виконання показників державного бюджету 

та їх вплив на соціально-економічний 

розвиток Вінницької області. Регіональна 

бізнес-економіка та управління. Науковий, 

виробничо-практичний журнал. №3 (59). 

2018. С. 20-32. 

7. Фахова стаття. Поліщук О.А. 

Інвестиційна привабливість венчурної 

індустрії України. Фінанси, облік, банки. 

2018. С. №2 (23) 2018. С. 45-54. 

7. Досвід роботи З 1997 по 2002 рік працював у ТВФ 

«Господар-ЛТД», м. Вінниця, на посадах 

головного економіста, заступника 

директора. 

З 2003 по 2009 рік працював у Вінницькому 

національному аграрному університеті, на 

посадах завідувач лабораторії, старший 

викладач. 

У 2009 році захистив дисертацію у 

Полтавському національному технічному 

університеті імені Юрія Кондратюка за 

спеціальністю 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка. 

З 2010 року працюю у Вінницькому 

торговельно-економічному інституті 

КНТЕУ на посаді доцента кафедри 

фінансів. 

 


