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У 2005 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за 
спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність», кваліфікація – 
спеціаліст з товарознавства та комерційної діяльності 
У 2007 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за 
спеціальністю «Державні фінанси», кваліфікація – спеціаліст з фінансів 
У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата 
технічних наук у Вінницькому національному аграрному університеті за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 
тема дисертації «Формування ринку продукції органічного сільського 
господарства». 
Науковий курівник: д.е.н., професор Прутська О.О. 
У 2018 р. закінчила курс навчання з англійської мови, що відповідає 
загальноєвропейському стандарту В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації 
з мовної освіти (CEFR) у КПНЗ «Перші київські державні курси іноземних мов»  
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Стажування у виробничому підприємстві ТМ «ТРИАЛ»,  
м. Вінниця 2016 р. 
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Міжнародний сертифікат закордонного стажування «Modern teaching methods 
and innovative technologies in higher education: European еxperience and Global 
trends» in Universities of Slovakia, 05-07 June, 2019, Certificate №36/03-2019 
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1. Прутська О.О., Бєляєва Н.В. Світовий досвід стимулювання виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції/ Н.В. Бєляєва// Збірник наукових 

праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні 

науки. – 2012. – Випуск1(56). – С.212-218 (0,68 друк. арк.). 

2. Прутська О.О., Бєляєва Н.В. Сутність та теоретичні засади розвитку 

органічного сільськогосподарського виробництва/ Н.В. Бєляєва// Збірник 

наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія 

Економічні науки. – 2012. – Випуск 4(70). – С.86-91 (0,5 друк. арк.). 

3. Прутська О.О., Бєляєва Н.В. Сучасний стан виробництва органічної 

продукції в Україні та світі/ Н.В. Бєляєва// Інноваційна економіка/ 

Всеукраїнський науково-практичний журнал – 2013.-Випуск 1(39). С. 151-155 

(0,42 друк. арк.). 

4. Бєляєва Н.В. Формування ринку органічної продукції в Україні: шляхи, 

чинники, ефекти/ Н.В. Бєляєва// Всеукраїнський науково-виробничий журнал / 

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2015. – 

Випуск 1 (1). – С.135-142 (0,64 друк. арк.). 

5. Андрусенко Н.В. Формування умов розвитку ринку продукції органічного 

сільського господарства в Україні/ Н.В. Андрусенко// Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні питання науки і практики: Всеукраїнський науково-

виробничий журнал. – 2016. – Випуск 10(14). – С. 69-80 
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1. Андрусенко Н.В. Розвиток органічного сільськогосподарського 

виробництва в Україні / Н.В. Андрусенко// Economics, management, law: 

problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 1. – Agenda Publishing 

House, Coventry, United Kingdom, 2015.- Pp. 43-46 (0,23 друк. арк.). РИНЦ 

Міжнародне видання(Science Index) 
2. Андрусенко Н.В. Алгоритм оцінки факторів впливу на інтенсифікацію 

виробництва промислових підприємств/ В. В. Шарко, Н.В. Андрусенко// 

Економічний часопис-ХХІ. Загальноукраїнський науковий журнал – 2016.- 

№162 (11-12).- С. 68-72 (0,64 друк. арк.).SCOPUS 

3. Martynova L., Chorna N., Yurchyk I., Marshuk L., Andrusenko N. 

Entrepreneurship Activity in the Service Sector in Globalization Conditions. Journal 

of Entrepreneurship Education. 2019.Vol. 22. Issue. 3. P. 1-5. SCOPUS 
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1. Андрусенко Н.В. Характеристика асортименту рибних пресервів, що 

надходять в торговельну мережу м. Вінниці та умови їх зберігання/ Г.С. Лояніч, 

Н.В. Андрусенко// Scientific Letters of Academic Society of Michal Boludansky. 

Volume 3, No.1/2015, Pp. 112-113 (0,5 друк. арк.)  

2. Andrusenko N.V. State regulation of development of organic production market/ 

N.V. Andrusenko// Scientific Letters оf International Academic Society оf Michal 

Baludansky. - 2016. - No. 5. - Volume 4. - Р.  6-8 (0,3 друк. арк.) 

3. Шарко В.В., Андрусенко Н.В. Логістичне забезпечення 

конкурентоспроможності промислового підприємства/ В.В. Шарко, Н.В. 

Андрусенко// Scientific Letters of Academic Society of Michal Boludansky. Volume 

7, No 3/2019, Pp. 101-106 (0,5 друк. арк.) 

Матеріали конференцій – 16 

1. Бєляєва Н.В. Органічне землеробство у побудові системи виробництва 

екологічно чистої продукції / О.О. Прутська, Н.В. Бєляєва// Трансформаційна 

динаміка розвитку агропромислового виробництва: Збірник матеріалів 



Всеукраїнської науково-практичної конференції – Вінниця: ВНАУ, 2011. – С.60-

63 (0,12 друк. арк.). 

2. Бєляєва Н.В. Тенденції розвитку виробництва органічної продукції 

харчування/ Н.В. Бєляєва// Трансформаційна динаміка розвитку 

агропромислового виробництва:Збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції – Вінниця: ВНАУ, 2012. – С.22-23 (0,1 друк. арк.). 

3. Бєляєва Н.В. Перспективи виробництва органічної продукції харчування в 

Україні/ Н.В. Бєляєва// Тези наукової конференції. – Уманський 

НУС:Редакційно-видавничий відділ, 2012.-Ч.2.: Економічні та загальноосвітні 

науки. – С.22-23 (0,1 друк. арк.). 

4. Бєляєва Н.В. Фінансове забезпечення органічного виробництва / Н.В. 

Бєляєва// Інноваційний розвиток: економіка, управління, інформаційні 

технології, право, освіта: Збірник матеріалів Міжнародної конференції – 

Вінниця:ВНАУ, 2012.- С.44-46 (0,12 друк. арк.). 

5. Бєляєва Н.В. Органічне землеробство та його розвиток в Україні/ Н.В. 

Бєляєва// Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи 

розвитку: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – 

Вінниця: ВНАУ, 2013. – С.246-248 (0,08 друк.арк.). 

6. Бєляєва Н.В. Стандартизація та сертифікація органічної продукції/ О.О. 

Прутська, Н.В. Бєляєва // Трансформаційна динаміка розвитку 
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7. Бєляєва Н.В. Проблеми розвитку ринку органічної сільськогосподарської 

продукції в Україні / Н.В. Бєляєва // Проблеми облікового, контрольного і 

аналітичного забезпечення управління підприємством: Збірник тез доповідей за 

матеріалами науково-практичної конференції молодих науковців. - Вінниця: 

ВНАУ, 2014. - С.168-171 (0,11 друк. арк.). 

8. Бєляєва Н.В. Формування системи управління виробництвом органічної 

продукції / Н.В. Бєляєва // Інноваційний розвиток: економіка, управління, 

інформаційні технології, право, освіта: Збірник матеріалів ІІ міжнародної 

науково-методичної конференції. - Вінниця: ВНАУ, 2014. – С. 126-128 (0,11 

друк. арк.). 

9. Бєляєва Н.В. Фінансово – економічні аспекти виробництва біопалива в 

Україні / О.О. Прутська, Н.В. Бєляєва // Земля України – потенціал 

продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави: Матеріали ІV 

Міжнародної науково-технічної конференції. – Вінниця: ВНАУ, 2014. – С. 211-

217 (0,1 друк. арк.). 

10. Бєляєва Н.В. Інфраструктурне забезпечення виробництва органічної 

продукції / Н.В. Бєляєва // Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи: зб. 

наук. праць за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конфер., Секція 2. 

«Економіка та управління підприємствами і галузями агропродовольчого 

комплексу», 11 лист. 2014 р./ Інститут продовольчих ресурсів НААН України. – 

К. : ННЦ ІАЕ. – 2014. – С.200 (0,07 друк. арк.). 

11. Андрусенко Н.В. Удосконалення розвитку інноваційної діяльності 

підприємств торгівлі / В.В. Шарко, Н.В. Андрусенко // Проблеми та перспективи 
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навчально-методичних видань – 116. 

7. Дос-

від 

роботи 

З серпня 2004 р. по травень 2007 р. – диспетчер деканату факультету 

підприємництва Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету 

З травня 2007 р. по вересень 2009 р. – старший лаборант кафедри фінансів 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету 

З вересня 2008 р. по червень 2009 р. – викладач кафедри фінансів Вінницький 

торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-

економічного університету 

З вересня 2009 р. по жовтень 2010 р. – старший лаборант кафедри 

гуманітарних дисциплін Вінницький фінансово-економічний університет 

З вересня 2014 р. по теперішній час – асистент кафедри товарознавства, 

експертизи та торговельного підприємництва Вінницький торговельно-

економічний інститут Київського національного торговельно-економічного 

університету 

 

  



 

 


