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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

                    Герасимчук Василь Григорович 
 

 

E-mail: v.herasim4uk@ukr.net  
 

ORCID: Vasyl Herasymchuk https://orcid.org/0000-0002-9438-9760 

Researcher ID: AAH-4500-2021 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user=Sa0VxjwAAAAJ&hl=uk&authuser=4   
 

Освіта: 

01.09.2003 – 31.05.2007 рр. – Початкова школа, с. Семирічка, Гайсинський р-ну, 

Вінницької обл., отримав атестат про початкову освіту; 

01.09.2007 – 31.05.2012 рр. – СЗШ І-ІІ ст., с. Рахни, Гайсинський р-ну, 

Вінницької обл., отримав атестат про неповну загальну середню освіту; 

01.09.2012 – 31.05.2014 рр. – СЗШ І-ІІІ ст., с. Бондурі, Гайсинський р-ну, 

Вінницької обл., отримав атестат про повну загальну середню освіту; 

01.09.2014 – 27.06.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність «Фінанси та кредит», 

отримав диплом бакалавра; 

01.09.2018 – 27.12.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет обліку та аудиту, спеціальність «Фінанси, банківська справа та 

страхування», отримав диплом магістра з відзнакою; 

08.09.2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 

051 – економіка кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету 

обліку та аудиту. 
 

Науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування факультету обліку та аудиту Вдовенко Лариса 

Олександрівна. 
 

Сфера наукових інтересів: фінанси, регіональна економіка, інвестиції, розвиток 

сільських територій України. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення Вченої ради університету: «Стратегія 

залучення інвестицій на розвиток сільських територій України», затверджено на 

засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного університету, 

протокол № 3 від 25.09.2020 р. 

mailto:v.herasim4uk@ukr.net
https://publons.com/researcher/AAH-4500-2021/
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Рис. 1. Затвердження тем дисертаційної роботи та призначення наукових 

керівників, ВНАУ, 25.09. 2020 р. 

 

 
Рис. 2. Аспіранти після затвердження тем дисертаційних робіт з проректором з 

наукової та інноваційної діяльності Гончарук І.В. та в.о. завідувачем відділу 

аспірантури і докторантури Охотою Ю.В., 25.09.2020 р. 
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Рис. 3. Аспірант Герасимчук В.Г. з науковим керівником д.е.н., професором, 

завідувачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету 

обліку та аудиту Вдовенко Л.О. 

 

Досвід роботи:  

06.06.2017 – 06.12.2017 рр. – ТОВ «Сільпо-ФУД», продавець продовольчих 

товарів, м. Вінниця; 

04.10.2018 – 30.11.2019 рр. – фахівець ІІ категорії кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування факультет обліку та аудиту ВНАУ; 

03.02.2020 р.– по теперішній час – асистент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування факультету обліку та аудиту ВНАУ; 

02.11.2020 р. – по теперішній час – асистент кафедри аналізу та статистики 

факультету обліку та аудиту ВНАУ за сумісництвом. 

17.11.2020 р. – по теперішній час – відповідальний секретар наукового фахового 

видання «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики». 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Рис. 4. Електронна залікова книжка із ЕСУ «Сократ» аспіранта 

Герасимчука В.Г. 

 

Рис. 5. Аспіранти 1-го року під час навчання, 1 семестр 2020-2021 н.р. 
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Рис. 6. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці» аспірантами 1-го 

року навчання, 26.11.2020 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 

Індивідуальний план роботи аспіранта 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального плану 

роботи аспіранта, який затверджено на Вченій раді університету (протокол № 3 

від 25.09.2020 р.). 

 
Рис. 7. Титульний лист індивідуального плану роботи аспіранта Герасимчук В.Г. 
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Публікації 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. Диверсифікація підприємницької 

діяльності як інструмент зростання прибутковості підприємства. Економіка. 

Фінанси. Право. 2019. № 11/2 С. 17-21. 

  
Рис. 8. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Економіка. Фінанси. 

Право», 2019 р., №11/2 

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

2. Herasymchuk V. Мanagement of the profit of the agrarian enterprise in modern 

conditions. The scientific heritage.  2020.  № 46. Vol. 8 Р. 3-14. 

  
Рис. 9. Наукова публікація у міжнародному збірнику «The scientific heritage», 

2020 р., Vol. 8, № 46,  
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3. Hryshchuk N., Gerasimchuk V. Innovations of banking services as a criterion 

for evaluation of competitiveness in the financial market.  Сolloquium-journal. Czesc 2 

(Warszawa, Polska) 2020. № 14 (66). Р. 14-22. 

  
Рис. 10. Наукова публікація у міжнародному збірнику «Сolloquium-journal»,                    

2020 р., № 14(66) 

 

4. Herasymchuk V. Economic and mathematical forecasting of the financial 

status of the enterprise in modern conditions. The scientific heritage.  2020. № 47.  Vol. 

6  Р. 39-52. 

 
Рис. 11. Наукова публікація у міжнародному збірнику «The scientific heritage», 

2020 р., Vol. 4, № 47,  
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5. Hryshchuk N., Gerasimchuk V. Сredit as a special form of value relations in a 

competitive conditions.  Norwegian Journal of development of the International 

Science. 2020. № 43. VOL 2. Р. 40-48. 

  
Рис. 12. Наукова публікація у міжнародному збірнику «Norwegian Journal of 

development of the International Science», 

2020 р., Vol. 2, №43 

 

6. Herasymchuk V. Economic forecasting of the financial condition of the 

agricultural enterprise in modern conditions.  Znanstvena misel journal. 2020. VOL 2. 

№ 48. Р. 38-44. 

  
Рис. 13. Наукова публікація у міжнародному збірнику «Znanstvena misel journal», 

2020 р., VOL 2. № 48 
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7. Vdovenko L., Herasymchuk V. Assessment of the current state of investment 

attractiveness of Ukraine. The scientific heritage.  2021. № 58.  Vol. 4  Р. 16-22 

  
Рис. 14. Наукова публікація у міжнародному збірнику «The scientific heritage», 

2021 р., VOL 4. № 58 

 

Матеріали конференцій 

1. Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. Диверсифікація діяльності 

підприємства як напрям політики прибутковості. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Реформування фінансово-економічної системи 

в контексті міжнародного співробітництва», м. Київ, Аналітичний центр «Нова 

Економіка», 26 жовтня 2019 р. С. 59-62. 

 
Рис. 15. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Реформування фінансово-економічної системи в контексті міжнародного 

співробітництва», 26.10.2019 р.  
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2. Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Проблеми платоспроможності 

аграрних підприємств. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіко-правові детермінанти розвитку агропромислового комплексу», м. 

Умань, УНІС, 16 травня 2019 р. С. 79-82. 

  
Рис. 16. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

««Економіко-правові детермінанти розвитку агропромислового комплексу», 

16.05.2019 р 

 

Участь у конференціях 

1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів», м. Вінниця, 15-16 травня 2019 р. 

Тема доповіді: «Управління прибутком малого фермерського господарства». 

 
Рис. 17. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених 

та студентів «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку аграрного 

сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», 15-16.05.2019 р. 
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Рис. 18. Учасники Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку 

аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», 15-16.05.2019 р. 

 

2. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 

умовах конвергенції», м. Вінниця, 14-15 травня 2020 р. Тема доповіді: «Аналіз 

управління прибутковістю аграрного підприємства в сучасних умовах 

господарювання проблеми та шляхи вирішення». 

 
Рис. 19. Програма Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового 

сектора економіки в умовах конвергенції», 14-15.05.2020 р. 
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3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики: 

професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці», м. 

Вінниця, 12-13 березня 2020 р. Тема доповіді: «Перспективи економічного 

розвитку сільських територій України в результаті завершення реформи 

децентралізації». 

  

Рис. 20. Програма про участь у Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Від науки до практики: професійна підготовка фахівців в контексті потреб 

сучасного ринку праці», 12-13.03.2020 р. 

 

4. Всеукраїнська науково-практичної конференція «Фінансове та обліково-

аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції»,                      

м. Вінниця, 01-02 жовтня 2020 р. Тема доповіді: «Залучення інвестицій в розвиток 

сільських місцевостей». 

  
Рис. 21. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансове та обліково-

аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції»,                      

01-02.10.2020 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Фінансовий механізм в системі економічних векторів 

розвитку України», яка затверджена в Українському інституті науково-технічної і 

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного 

номера (0119U103339), термін виконання: жовтень 2019 року – вересень 

2023 року. Рішення засідання кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування про прикріплення до тематики (протокол № 5 від 27.10.2020 р.). 

 
Рис.22. Програма ініціативної тематики «Фінансовий механізм в системі 

економічних векторів розвитку України» 
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Рис. 23. Календарний план ініціативної тематики «Фінансовий механізм в 

системі економічних векторів розвитку України» 
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Цитування наукових публікацій:  

 

 
Рис. 24. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Герасимчука В.Г. ORCID ID                 

(Vasyl Herasymchuk https://orcid.org/0000-0002-9438-9760 ) 

 

 
Рис. 25. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспіранта 

Герасимчук В.Г., який інтегрується з наукометричною базою Web of Science 

(WoS)( AAH-4500-2021)  

https://publons.com/researcher/AAH-4500-2021/
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Рис. 26. Профіль аспіранта Герасимчука В.Г. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Педагогічна практика 

Розпочав свою педагогічну діяльність у лютому 2020 року на посаді 

асистента кафедри фінансів, банківської справи та страхування.  

За період роботи на посаді асистента кафедри виконав загальне навчальне 

навантаження у 2019-2020 навчальному році 334 годин та у 2020-2021 виконую 

навчальне навантаження 156 годин. Із листопада 2020 року на 0,25 ставки 

асистента кафедри аналізу та статистики – 114 годин. 

 
Рис. 27. Навчальне навантаження асистента, 0,25 ставки кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування  на 2020-2021 н.р. 

 
 Рис.28. Навчальне навантаження асистента, 0,25 ставки кафедри 

аналізу та статистики  на 2020-2021 н.р. 
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Вебінари 

Аспірантом Герасимчуком В.Г. було прийнято участь у серії наукових 

вебінарів щодо можливостей використання ресурсів платформи Web of Science 

Core Collection з метою їх ефективного використання у своїй науковій та 

інноваційній діяльності. Вебінари присвячені особливостям оновленого 

інтерфейсу платформи Web of Science Core Collection, можливостям та функціям 

референс-менеджера EndNote, формуванню авторських профілів науковців. 

Протягом вебінарів також розглянуто критерії якості наукових видань, приділено 

увагу обов’язковим технічним елементам: ISSN, doi та багатьом іншим питанням 

щодо публікацій у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз 

даних Scopus, Web of Science Core Collection. Лектором вебінарів, які організовує 

компанія Clarivate, виступила експертка компанії з інформаційно-аналітичних 

ресурсів та навчання Ірина Тихонкова. 

11 вересня 2020 року – участь у онлайн вебінарі на тему «Можливості 

аналітичного інструменту InCities». 

10 жовтня 2020 року було взято участь у науковому вебінарі освітньої 

програми компанії BrightTALK. Вебінар був присвячений актуальній темі для 

аспірантів: «Перші кроки у Scopus» 

25 лютого 2021 року було прослухано вебінар на тему: «Початок роботи з 

ScienceDirect» 

 
Рис. 29. Сертифікат аспіранта Герасимчука В.Г.  про участь у вебінарі 

«Можливості аналітичного інструменту InCities», 11.09.2020 р. 
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Рис. 30. Сертифікат аспіранта Герасимчука В.Г. про участь у вебінарі «Перші 

кроки у Scopus», 20.10. 2020 р. 

  

 
Рис. 31. Сертифікат аспіранта Герасимчука В.Г. про участь у вебінарі 

«Початок роботи з ScienceDirect», 25.02.2021 р. 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

Громадська діяльність 

 2020 рік – участь в Молодіжному резерві з проєктом: «Підготовка 

території занедбаної школи в центрі села семирічка до розробки проекту 

залучення інвестицій в даний об’єкт»; 

 2018 – 2019 рр. – член Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених ВНАУ; 

 2020 р. – по теперішній час – секретар Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених ВНАУ. 

 

 
Рис. 32. Учасники фінального етапу Молодіжного резерву поряд з  депутатом 

Вінницької Обласної Ради VIII скликання Скальським Владиславом 

Володимировичем після тренінгу , серпень 2020 р.
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Рис. 33. Публічне представлення проєкту аспірантом Герасимчуком В.Г. в рамках 

Молодіжного резерву 

 

Рис. 34. Підготовка до проведення конференції членами Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ВНАУ
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РОЗДІЛ 6. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 
 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік навчання Назва кафедри Дата Назва факультету Дата 

Перший     

Другий     

Третій     

Четвертий     
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РОЗДІЛ 7. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 
 


