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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

                            
                          Охота Юлія Володимирівна  

 

E-mail: yuliaokhota2017@gmail.com 

ORCID: 0000-0001-9943-2206 

Researcher ID: L-5747-2018 

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user= 

VKkf9VoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate 
 

Освіта: 

01.09.2001 р. – 31.05.2010 р.  – Могилів-Подільська гімназія гуманітарного, 

художньо-естетичного профілю № 2, м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.; 

01.09.2010 р. – 30.06.2013 р. – Могилів-Подільський технолого-економічний 

коледж Вінницького національного аграрного університету, бухгалтерське 

відділення, спеціальність «Бухгалтерський облік, м. Могилів-Подільський, 

Вінницька обл., отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою;  

01.09.2013 р. – 30.06.2015 р. – Вінницький національний аграрний університет, 

економічний факультет, спеціальність «Облік і аудит», отримала диплом 

бакалавра; 

01.09.2015 р. – 28.02.2017 р. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет обліку та аудиту, спеціальність «Облік і аудит», отримала диплом 

магістра з відзнакою; 

07.09.2017 р. – по теперішній час – аспірантка денної державної форми навчання 

зі спеціальності 051 – економіка кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права Вінницького 

національного аграрного університету. 
 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету 

менеджменту та права, президент університету, академік НААН України Калетнік 

Григорій Миколайович. 
 

Сфера наукових інтересів: економіка, сільське господарство, розвиток 

підприємництва в аграрній сфері, державна підтримка АПК.   
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету (дата та номер 

протоколу): 
- «Організаційно-економічні інструменти забезпечення розвитку підприємницької 

діяльності в аграрній сфері»,  яку затверджено на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету (протокол № 2 від 

04.10.2017 р.); 

- «Ефективність розвитку та організаційно-економічне стимулювання 

підприємницької діяльності в АПК», зміна теми дисертаційної роботи, у зв ՚ язку з 

частковою зміною напряму дослідження (рішення Вченої ради ВНАУ від 

27.08.2020 р., протокол № 1). 

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user
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Рис. 1.1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукового 

керівника на Вченій раді університету, 04.10.2017 р. 

  
Рис. 1.2. Аспірантка Охота Ю.В. з науковим керівником д.е.н., професором, академіком 

НААН України Калетніком Г.М. 
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Досвід роботи:  

21.06.2016 р. – 31.01.2017 р. – фахівець 2-ї категорії за сумісництвом загального 

відділу ВНАУ; 

01.02.2017 р. – 28.02.2017 р. – фахівець 2-ї категорії за сумісництвом деканату 

факультету обліку та аудиту ВНАУ; 

01.03.2017 р. – 15.03.2017 р. – фахівець 1-ї категорії деканату факультету обліку та 

аудиту ВНАУ; 

16.03.2017 р. – 06.09.2017 р. – фахівець 1-ї категорії відділу аспірантури і 

докторантури ВНАУ; 

07.09.2017 р. – по теперішній час – фахівець 1-ї категорії відділу аспірантури і 

докторантури ВНАУ; 

13.09.2018 р. – по теперішній час – асистент кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права 

ВНАУ за сумісництвом. 

 

 
Рис. 1.3. При виконанні службових обов ՚ язків у відділі аспірантури і докторантури, 

вступна кампанія до аспірантури 2020, липень 2020 року 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

  

 
Рис. 2.1. Показники успішності аспірантки Охоти Ю.В. в ЕСУ «Сократ» 
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Рис. 2.2. Складання заліків та іспитів у 2017-2018 н.р. під час навчання на 1 курсі 

аспірантури 
 

 

Рис. 2.3. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій школі», 

26.11.2018 р. 
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Рис. 2.4. Складання іспиту з дисципліни «Методи і моделі управління економічними 

системами в умовах євроінтеграційних процесів», 03.12.2018 р. 

 

 
 

Рис. 2.5. Складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології», 

24.05.2019 р. 
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Рис. 2.6. Складання заліку з дисципліни «Екологічна економіка», 29.11.2019 р. 

 

 
Рис. 2.7. Складання іспиту з дисципліни «Національна економіка в умовах глобальних 

інституціональних трансформацій», 06.12.2019 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи аспіранта 

 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального 

навчального плану роботи аспіранта, який затверджено на Вченій раді університету 

(протокол № 2 від 04.10.2017 р.). 
 

 

Рис. 3.1. Індивідуальний план роботи аспірантки Охоти Ю.В. 
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База проведення досліджень  
 

Базою досліджень у дисертаційній роботі виступили такі 

сільськогосподарські підприємства:  

- ПрАТ «Дашківці», с. Дашківці, Літинський район, Вінницька область, 

- ПП «Дари садів», с. Бронниця, Могилів-Подільський район, Вінницька 

область, 

- ПП «Кургани», с. Бандишівка, Могилів-Подільський район, Вінницька 

область, 

- ПСП «Вікторія», смт. Вендичани, Могилів-Подільський район, Вінницька 

область,  

- ПП «АгроНіка», с. Тополівка, Теплицький район, Вінницька область; 

- ПСП «Фортуна», с. Брицьке, Липовецький район, Вінницька область. 

На базі даних сільськогосподарських підприємств було досліджено їх 

організаційно-правову форму господарювання, опрацьовано основні форми 

фінансової та статистичної звітностей, визначено рівень рентабельності (в т.ч. по 

рослинництву та тваринництву) та прибуток від реалізації 1 ц продукції, проведено 

аналіз економічної результативності господарської діяльності досліджуваних 

сільськогосподарських підприємств за основними економічними показниками 

тощо. 
 

Публікації 

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core 

Collection 

1. Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Yu. The Waste-Free Production for the 

Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises. Journal of 

Environmental Management and Tourism. 2020. Vol. XI, Summer, 3 (43). 

P. 513-522. DOI:10.14505/jemt.v11.3(43).02. 

2. Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Yu. The World Experience in 

the Regulation of the Land Circulation. European Journal of Sustainable Development. 

2020. № 9, 2. P. 557-568. DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p557. 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Шевчук О.Д., Мазур Ю.В. Особливості функціонування сучасної системи 

податкового адміністрування і контролю в Україні. Ефективна економіка. 2015. № 

4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3983. 

2. Гудзенко Н.М., Мазур Ю.В. Роль та значення контролю в підвищенні 

ефективності використання товарно-матеріальних цінностей. Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління. 2016. Випуск № 5. С. 320-324.  

3. Мазур Ю.В. Державна підтримка АПК України: суть, значення та сучасний 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3983
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стан. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 

2017. Випуск № 7(23). С. 128-136.  

4. Охота Ю.В. Підприємницька діяльність в аграрному секторі: сутність, 

організаційно-правова форма та інші основні аспекти. Ефективна економіка. 2018. 

№ 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/153.pdf. 

5. Охота Ю.В., Козак К.В. Основні тенденції ефективного використання 

біогазу в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6264. 

6. Охота Ю.В. Кадровий потенціал як інструмент забезпечення розвитку 

підприємницької діяльності в аграрній сфері. Економіка. Фінанси. Менеджмент: 

актуальні питання науки і практики. 2019. № 10. С. 126-132. DOI: 10.37128/2411-

4413-2019-10-16. 

7. Охота Ю.В. Організаційно-структурні аспекти формування економічної 

результативності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2020. 

№ 8. С. 98-106. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008098. 
 

Наукові публікації в зарубіжних журналах 

1. Kaletnik G., Okhota Yu. Tools of State Regulation of Economic Development 

of Agricultural Business Entities. The scientific heritage. 2020. VOL 6, № 56 (56). 

P. 44-50. DOI: 10.24412/9215-0365-2020-56-6-44-50. 

2. Охота Ю.В. Розвиток сільськогосподарських кооперативів в Україні: 

аналіз стану і динаміка результативності. Colloquium-journal. Economic sciences. 

2021. № 3 (90). С. 69-75. DOI: 10.24412/2520-2480-2021-390-69-75. 

  

Рис. 3.2. Наукова публікація у фаховому журналі ВНАУ «Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні питання науки і практики», 2017 р., № 7(23) 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/153.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6264
https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008098


 
13 

 

 
Рис. 3.3. Наукова публікація у електронному науковому фаховому виданні «Ефективна 

економіка», 2018 р., № 3 

 
Рис. 3.4. Наукова публікація у електронному науковому фаховому виданні «Ефективна 

економіка», 2018 р., № 4 
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Рис. 3.5. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Економіка АПК», 2020 р.,             

№ 8  

 
Рис. 3.6. Наукова публікація у міжнародному збірнику «The scientific heritage» (Budapest, 

Hungary), 2020 р., Vol. 6, № 56 (56) 
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Рис. 3.7. Наукова публікація у міжнародному збірнику «Colloquium-journal» (Warszawa, 

Polska), 2021 р.,  № 3 (90) 

Матеріали конференцій 

1. Мазур Ю.В. Організація аналітичної роботи на підприємстві. Проблеми 

облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: 

матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців.     

м. Вінниця, 16 квітня 2015 р. С. 144-147.  

2. Мазур Ю. Аналітичні процедури у внутрішньому аудиті. Облік, аналіз і 

контроль в стратегії розвитку економіки України: тези доповідей Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і 

студентів. м. Луцьк. 25 квітня 2015 р. 2015.  С. 73-75.  

3. Мазур Ю.В., Свистун І.А. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю 

підприємством. Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного 

забезпечення управління підприємством : матеріали І Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих науковців. м. Вінниця 14-15 квітня 2016 р. С. 88-

91. 

4. Мазур Ю.В. Особливості проведення інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей. Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного 

забезпечення управління підприємством: матеріали І Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих науковців. м. Вінниця, 14-15 квітня 2016 р. С. 91-

94. 

5. Томчук О., Мазур Ю. Методичні аспекти та особливості фінансового 
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аналізу товарно-матеріальних цінностей підприємства. Національне виробництво й 

економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та 

міжрегіональної інтеграції: збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський. 28 жовтня 2016 р.   

С. 292-294.  

6. Охота Ю.В. Організаційно-економічні інструменти забезпечення розвитку 

підприємств АПК в сучасних умовах господарювання. Актуальні питання 

економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей 

Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава. 1 червня 2019 р.                      

С. 10-12. 

7. Охота Ю.В. Вплив галузевих особливостей сільського господарства на 

динаміку розвитку агроформувань. Modern science: problems and innovations: 

Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. 1-3 June 2020. 

Stockholm, Sweden. 2020. Р. 627-633. 

  

Участь у конференціях 

 

1. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців 

«Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління 

підприємством», 16 квітня 2015 р., м. Вінниця, ВНАУ. Тема доповіді: «Організація 

аналітичної роботи на підприємстві».  

2. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, 

аспірантів, здобувачів і студентів. «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку 

економіки України»,  25 квітня 2015 р., Луцьк. Тема доповіді: «Аналітичні 

процедури у внутрішньому аудиті». 

3. І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців 

«Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення 

управління підприємством», 14-15 квітня 2016 р., м. Вінниця, ВНАУ. Тема 

доповіді: «Особливості проведення інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей». 

4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Національне виробництво 

й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та 

міжрегіональної інтеграції», 28 жовтня 2016 р., Кам’янець-Подільськ. Тема 

доповіді: «Методичні аспекти та особливості фінансового аналізу товарно-

матеріальних цінностей підприємства». 

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

студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених», 

15-16 травня 2018 р., м. Вінниця, ВНАУ. Тема доповіді: «Влив державної 

підтримки на розвиток підприємницької діяльності в аграрній сфері». 
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Рис. 3.8. Засідання Секції № 4 Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: 

погляд молодих вчених»,, м. Вінниця, ВНАУ, 15-16.05.2018 р. 
 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва», 21-22 березня 2019 р., Чернятинський коледж ВНАУ, 

с. Чернятин, Жмеринський район, Вінницька область. Тема доповіді: «Економічна 

ефективність вирощування ріпаку у сільському господарстві, зокрема як технічної 

культури та кормової бази для бджіл». 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», 4-5 квітня 2019 р., Немирівський коледж 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ, м. Немирів, Вінницька область. Тема 

доповіді: «Кадровий потенціал сільськогосподарських підприємств: сучасний стан 

та проблеми розвитку». 



 
18 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів 

«Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва», 

Чернятинський коледж ВНАУ,  21-22.03.2019 р. 

 

 

 
Рис. 3.10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», Немирівський коледж будівництва, економіки та 

дизайну ВНАУ, 4-5.04.2019 р. 



 
19 

 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка, бізнес та 

управління», 22-23 квітня 2019 р., Могилів-Подільський технолого-економічний 

коледж ВНАУ, м. Могилів-Подільський, Вінницька область. Тема доповіді: 

«Кадровий потенціал як інструмент забезпечення розвитку підприємницької 

діяльності в аграрній сфері». 

 

 

 
Рис. 3.11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка, бізнес та 

управління», МПТЕК ВНАУ, 22-23.04.2019 р. 

 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах», 1 червня 2019 р., Центр 

фінансово-економічних наукових досліджень», м. Полтава. Тема доповіді: 

«Організаційно-економічні інструменти забезпечення розвитку підприємств АПК 

в сучасних умовах господарювання». 

10. Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 24-25.10.2019 р., 

ВНАУ, м. Вінниця. Тема доповіді: «Вплив формування ринку землі 

сільськогосподарського призначення на розвиток підприємств АПК». 

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

студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 

умовах конвергенції», 14-15.05.2020 р., ВНАУ, м. Вінниця. Тема доповіді: 

«Галузеві особливості управління підприємствами: динаміка розвитку в аграній 

сфері». 
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12. Міжнародна науково-практична конференції «Актуальні проблеми 

менеджменту та права», 1-2.06.2020 р., ВНАУ, м. Вінниця. Тема доповіді: «Вплив 

галузевих особливостей агроформувань на забезпечення ефективного 

менеджменту та економічної результативності». 

13. III International Scientific and Practical Conference «Modern science: 

problems and innovations», 1-3 June 2020, Stockholm, Sweden. Тема доповіді: «Вплив 

галузевих особливостей сільського господарства на динаміку розвитку 

агроформувань». 

 

 
Рис. 3.12. Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах»,                   

м. Полтава, 1.06.2019 р. 
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Рис. 3.13. Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», ВНАУ, 24-25.10.2019 р. 
 

 
Рис. 3.14. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах 

конвергенції», ВНАУ, 14-15.05.2020 р. 
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Рис. 3.15. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

менеджменту та права», ВНАУ, 1-2.06.2020 р. 

 

 

Участь у науково-дослідній роботі 
 

Ініціативні тематики: 

1. «Дослідження розвитку трасформаційних процесів в аграрній економіці 

макрорегіону Поділля», яка затверджена в Українському інституті науково-

технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного 

реєстраційного номера (0115U001345), термін виконання 2015-2017 рр.  Рішення 

засідання кафедри аграрного менеджменту про прикріплення до тематики 

(протокол № 5 від 17.10.2017 р.). 

2. «Маркетингове управління розробленням інноваційної продукції олійно-

жирового підкомплексу України», яка затверджена в Українському Інституті 

науково-технічної експертизи та інформації з присвоєнням державного 

реєстраційного номера (0118U004781), термін виконання: травень 2018 р. – 

вересень 2020 р.  

3. «Управління розвитком економічних систем в умовах міжнародної 

конвергенції аграрного бізнесу», яка затверджена в Українському інституті 

науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного 

реєстраційного номера (0117U004204), термін виконання 

2017-2021 рр.   
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Рис. 3.16. Програма ініціативної тематики «Дослідження розвитку трасформаційних 

процесів в аграрній економіці макрорегіону Поділля» 
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Рис. 3.17. Календарний план ініціативної тематики «Дослідження розвитку 

трасформаційних процесів в аграрній економіці макрорегіону Поділля» із зазначенням 

етапу, де брала участь аспірантка Охота (Мазур) Ю.В. 
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Рис. 3.18. Програма ініціативної тематики «Маркетингове управління розробленням 

інноваційної продукції олійно-жирового підкомплексу України» 
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Рис. 3.19. Календарний план ініціативної тематики «Маркетингове управління 

розробленням інноваційної продукції олійно-жирового підкомплексу України» із 

зазначенням етапу, де брала участь аспірантка Охота Ю.В. 
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Рис. 3.20. Програма ініціативної тематики «Управління розвитком економічних 

систем в умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу» 
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Рис. 3.21. Календарний план ініціативної тематики «Управління розвитком 

економічних систем в умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу» із 

зазначенням етапу, де брала участь аспірантка Охота Ю.В.  
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Цитування наукових публікацій: 
 

 

Рис. 3.22. Міжнародний ідентифікатор автора в системі бібліографічних баз ORCID 

ID аспірантки Охоти Ю.В.(0000-0002-7553-8345) 

 
Рис. 3.23. Міжнародний ідентифікатор автора Researcher ID аспірантки 

Охоти Ю.В. від науково-метричної бази Web of Science (L-2376-2018) 
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Рис. 3.24. Профіль аспірантки Охоти Ю.В. в «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
З 13 вересня  2018 року працюю на 0,25 ставки асистента кафедри 

адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету 

менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету за 

сумісництвом. Навчальне навантаження за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 н.р. 

наведено в таблиці 4.1.  

 

 

Рис. 4.1. Практичне заняття з дисципліни «Аграрна політика та земельні 

відносини, група 42-Т, 2 семестр 2018-2019 н.р. 
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Таблиця 4.1 

Навчальне навантаження Охоти Ю.В.  

№ 

п/п 
Назва дисципліни Група Курс Факультет 

К-сть 

годин 

1 семестр 2018-2019 н.р. 

1. 
«Аграрна політика та земельні 

відносини» 

41-Т, 

42-Т, 

41-ХТІ 

4 ТВіППТ 72 

2 семестр 2018-2019 н.р. 

2. 
«Аграрна політика та земельні 

відносини» 

41-Т, 

42-Т 
4 ТВіППТтаВ 

48 

41-ПіВ 4 
агрономії та 

лісівництва 

Всього за 2018-2019 н.р. 120 

1 семестр 2019-2020 н.р. 

3. 
«Аграрна політика та земельні 

відносини» 

А-16-3, 

СПГ-16-1, 

СіВ-16-1 4 

агрономії та 

лісівництва 
96 

4. 
«Аграрна політика та земельні 

відносини» 
ЕІ-16-1 

інженерно-

технологічний 

2 семестр 2019-2020 н.р. 

5. Навчальна практика ПУА-19-1 1 
менеджменту 

та права 
60 

Всього за 2019-2020 н.р. 156 

1 семестр 2020-2021 н.р. 

6. 
«Аграрна політика та земельні 

відносини» 

41-АІ, 

42- АІ 
4 

інженерно-

технологічний 
48 

Практичні заняття проводилися згідно методичних рекомендацій для 

проведення практичних занять. 

Було розроблено три  методичні рекомендації, які зображено у таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Методичні рекомендації з дисципліни «Аграрна політика та земельні 

відносини» 

№ 

п/п 
Назва роботи Автори 

Назва 

дисципліни 

1. 

Методичні рекомендації до виконання практичних та 

семінарських занять (частина І) для підготовки 

студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання за 

галузями знань 0517 «Харчова промисловість та 

переробка сільськогосподарської продукції», 0901 

«Сільське господарство і лісництво», 0902 «Рибне 

господарство та аквакультура», напрями підготовки 

6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.090102 

«Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», 6.090201 «Водні біоресурси та 

аквакультура». Вінниця: ВНАУ, 2018. 47 с. 

Калетнік Г.М., 

Климчук О.В., 

Фурман І.В., 

Охота Ю.В. 

Аграрна політика 

та земельні 

відносини 
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Продовження таблиці 4.2 

2. 

Методичні рекомендації до організації самостійної 

роботи (частина І) для підготовки студентів ОКР 

«Бакалавр» денної форми навчання за галузями знань 

0517 «Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції», 0901 «Сільське 

господарство і лісництво», 0902 «Рибне господарство 

та аквакультура», напрями підготовки 6.051701 

«Харчові технології та інженерія», 6.090102 

«Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», 6.090201 «Водні біоресурси та 

аквакультура». Вінниця: ВНАУ, 2018. 47 с. 

Калетнік Г.М., 

Климчук О.В., 

Фурман І.В., 

Охота Ю.В. 

Аграрна політика 

та земельні 

відносини 

3. 

Методичні рекомендації до виконання практичних та 

самостійної робіт (частина І) для підготовки 

студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання за 

галузями знань 0517 «Харчова промисловість та 

переробка сільськогосподарської продукції», 0901 

«Сільське господарство і лісництво», 0902 «Рибне 

господарство та аквакультура», напрями підготовки 

6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.090102 

«Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», 6.090201 «Водні біоресурси та 

аквакультура». Вінниця: ВНАУ, 2019. 70 с. 

Калетнік Г.М., 

Климчук О.В., 

Охота Ю.В. 

Аграрна політика 

та земельні 

відносини 

 

 

Рис. 4.2. Захист індивідуальних завдань студентами гупи ЕІ-16-1, 

1 семестр 2019-2020 н.р. 
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Педагогічна практика 
 

Відповідно до індивідуального плану роботи аспіранта в період з 

14.09.2020 р. по 02.10.2020  р. в рамках педагогічної практики 24.09.2020 р. було 

проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Аграрна політика та земельні 

відносини» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 208 – 

агроінженерія групи АІ-17-1 інженерно-технологічного факультету на тему 

«Інституційні засади здійснення аграрної політики в Україні», під час якого було 

впроваджено результати дисертаційної роботи у навчальний процес ВНАУ, 

підтвердженням чого є відповідна довідка. 

 

 
Рис. 4.3.  Довідка про впровадження у навчальний процес ВНАУ від 02.10.2020 р. 
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Рис. 4.4. Відкрите практичне заняття з дисципліни «Аграрна політика та земельні 

відносини», 24.09.2020 р. 
 

Впровадження результатів дисертації у виробництво 

За отриманими результатами наукового дослідження розроблено та 

запропоновано стратегічні пріоритети розвитку аграрного підприємництва з 

урахуванням впливу сучасних галузевих особливостей. Запропоновані пропозиції 

враховані та застосовуються при здійснені організаційно-економічної діяльності на 

досліджуваних сільськогосподарських підприємствах з метою підвищення 

ефективності діяльності та отримання позитивного фінансового результату, а саме: 

ПСП «Вікторія, ПП «Кургани, ПП «Дари садів». 
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Рис. 4.5. Довідки про впровадження у діяльність досліджуваних сільськогосподарських 

підприємств 

Також було здійснено впровадження результатів наукових досліджень  у роботу 

Могилів-Подільської районної ради, підтвердженням чого є відповідна довідка. 

 

 
Рис. 4.6. Довідка про впровадження у роботу Могилів-Подільської районної ради 
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Курси іноземних мов 

З вересня 2019 року по червень 2020 року пройшла Перші Київські курси 

іноземних мов у місті Вінниця. Вивчала поглиблено англійську мову рівнів В1 

та В2. В результаті проходження курсів успішно склала іспит та отримала свідоцтво 

про закінчення курсу навчання з англійської мови, що відповідає 

загальноприйнятому європейському стандарту В2, згідно Загальноєвпропейської 

Рекомендації з мовної освіти (CEFR).  

 

 
Рис. 4.7. Свідоцтво про закінчення курсу навчання з англійської мови рівня В2 та 

додаток до нього 
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Вебінари 

3 червня 2020 року взяла участь у онлайн-вебінарі на тему «Критерії та 

процедура відбору видань до Web of Science Core Collection», який був 

організований за інціативи МОНУ. Даний вебінар виявився особливо цікавий для 

аспірантів, оскільки містив актуальну інформацію щодо публікації статтей у даних 

виданнях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Аспіранти під час онлайн-вебінару, 03.06.2020 р. 
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4 червня 2020 року взяла участь у онлайн-вебінарі на тему «Профіль установи 

у Web of Science: створення, корегування, використання», який був організований 

за інціативи МОНУ. Всі учасники даного вебінару отримали сертифікати.  

 

Рис. 4.9. Сертифікат учасника онлайн-вебінару, 04.06.2020 р. 

 

Стажування 

Протягом 29-31 травня 2018 року пройшла стажування з курсу по 

ресурсоефективному і чистому виробництву, яке проходило у Вінницькому 

національному аграрному університеті. Навчання проводив технічний директор 

Київського центру ресурсоефективного і чистого виробництва Павшук Валерій 

Майович. Під час стажування ознайомилась зпроцесом чистого виробництва і 

технологіями очистки стоків, викидів та відходів на кінцевій стадії виробництва, 

системою чинних норм та стандартів у сфері енергоефективності будівель.За 

результатами виконання завдань і складання іспитів отримала відповідний 

сертифікат. 
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Рис. 4.10. Отримання сертифікатів слухачами курсів «Впровадження 

ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємствах (за методикою 

ЮНІДО з РЕЧВ)», ВНАУ, 14.06.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 

 

РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
1. 20 вересня 2017 року взяла участь в урочистому пленумі у Вінницькій 

обласній філармонії, присвяченому 100-річчю з часу заснування Профспілки 

освітян Вінницької області, де була нагороджена почесною грамотою за 

багаторічну плідну роботу в справі захисту соціально-економічних прав та гарантій 

працівників освіти, особистий внесок у зміцнення та розвиток профруху освіти, 

активну життєву позицію від голови облорганізації Профспілки працівників освіти 

і науки. 

  

Рис. 5.1. Урочистий пленум з нагоди 100-річчя з часу заснування Профспілки 

освітян Вінницької області, 20.09.2017 р. 

2. З нагоди 25-річчя Парламентської асамблеї Чорноморського економічного 

співробітництва (ПАЧЕС) у партнерстві з мережею університетів Чорноморського 

регіону (BSUN) в рамках проекту «Погляди та перспективи на майбутнє в 

Чорноморському регіоні» в лютому 2018 року взяла участь у  конкурсі есе на тему: 

«Двадцять п`ять років парламентської співпраці в регіоні Чорноморського 

економічного співробітництва – погляди та перспективи на майбутнє». 

 
Рис. 5.2. Відповідь-підтвердження від організаторів конкурсу есе на мою участь 
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3. 17 квітня у ДонНУ імені Василя Стуса  на базі інформаційного центру ЄС 

та за сприяння Представництва Європейського Союзу в Україні взяла участь у 

заході «День кар’єри ЄС», де було відвіданотренінги: «Грантова допомога 

програми ЄС «Креативна Європа» та особливості участі для України», «Як 

отримати стипендію на навчання за програмами ERASMUS+. Кроки подачі 

успішної заявки». 

  
Рис. 5.3. «День кар’єри ЄС», 17.04.2018 р. 

4. 25 січня 2018 року, я та інші представники наукової школи біопалива 

ВНАУ академіка НААН, д.е.н., професора, президента університету  

Калетніка Г.М. разом із науковим керівником відвідали, в рамках своєї наукової 

роботи, ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія» смт. 

ТеофіпольТеофіпольського району Хмельницької області. 

Дана екскурсія справила на нас велике враження своєю новизною та 

ефективністю. Адже по цій технології і своїй масштабності, така станція є однією 

з найбільших у Європі. 20 грудня 2017 року ТОВ «Теофіпольська енергетична 

компанія» (ТЕК) приєдналася до мережі НАК «Укренерго», а вже сьогодні 90% 

енергії, яка виробляється, спрямовується до НАК «Укренерго». 

  
Рис. 5.4. ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія, 25.01.2018 р. 
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5. 30 березня 2018 року Вінницький національний аграрний університет 

відвідав Перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець 

та народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань науки та освіти, Голова 

Верховної Ради України 2002-2006, та 2008-2012 рр., академік Національної 

Академії Наук України Володимир Литвин, на зустрічі-лекції з котрими були 

присутні аспіранти, які брали активну участь в обговоренні важливих питань освіти 

і науки. 

  

 

Рис. 5.5. Зустріч-лекція з Ковтунцем Володимиром та Литвином Володимиром 

у ВНАУ, 30.03.2018 р. 

6. 10 травня 2018 року в рамках співпраці МГО «Україна-Польща-

Німеччина» та Folkuniversitetet (Уппсала, Швеція) взяла участь у  навчанні 

Методикам вирішення сучасних проблем школи в рамках проекту «SEE-ME» 

(Методологія раннього виявлення ризику раннього покидання школи). Тренінг для 

представників українських та молдавських вузів, а також представників 

громадських організацій провів Алі Рашиді, директор Міжнародних проектів 

Folkuniversitetet (Уппсала, Швеція). 
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Рис. 5.6. Тренінг за участі директора Міжнародних проектів Folkuniversitetet 

Алі Рашиді, 10.05.2018 р. 
7. 17-19 травня 2018 року під час проведення Першого Міжнародного 

конгресу з ветеринарної медицини у ВНАУ, який зібрав більше 300 учасників, 

брала участь у організаційній роботі, також була присутня на урочистому відкритті 

конгресу. Дійство конгресу включало майстер-класи та тренінги провідних світил 

ветеринарної науки, освіти та медицини, професорів із Франції, Греції, Італії, 

Польщі, Чехії, Швейцарії, Вірменії, які ділились своїм досвідом, здобутками та 

інноваціями у ветеринарній галузі. 

  
 

Рис. 5.7. Перший Міжнародний конгрес з ветеринарної медицини у ВНАУ,  

17-19 травня 2018 р. 
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8. 1 червня 2018 року була присутня на зустрічі-лекції з заступником голови 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Народним депутатом 

України, членом Наглядової ради, д.е.н, професором Кириленком Іваном 

Григоровичем, який окреслив важливі питання вищої освіти та розвитку 

агропромислового виробництва. 

 

 
Рис. 5.8. На зустрічі-лекції з д.е.н., професором  Кириленком І.Г. у ВНАУ,  

01.06.2018 р. 

9. З нагоди Дня молоді 30 червня 2018 року, в останній день навчального року, 

коли склали заліково-екзаменаційну сесію, керівництво університету презентувало 

студентському активу та аспірантам незабутню екскурсійну подорож до міста 

Києва, під час якої відвідали «7 чудес» нашої столиці, прогулялись затишним, 

загадковим Маріїнським парком, відчули себе вишуканими гостями Маріїнського 

палацу. 

 
Рис. 5.9.  День молоді, м. Київ, 30.06.2018 р. 
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10. З 1 по 31 липня 2018 року працювала у приймальній комісії Вінницького 

національного аграрного університету по набору на навчання аспірантів та 

докторанів, за що була відзначена подякою від керівництва університету. 

 
Рис. 5.10. Завершення роботи приймальної комісії ВНАУ – 2018 

 

11. 6 листопада 2018 року була присутня на зустрічі із народним депутатом 

України, першим заступником голови комітету з питань науки і освіти Верховної 

Ради України Співаковським Олександром Володимировичем, який розповів, ким, 

на його думку, є лідер і чим він відрізняється від керівника. Адже на посаду можна 

призначити, а лідером потрібно стати. 

 

Рис. 5.11. Зустріч з Співаковським О.В., 06.11.2018 р. 
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12. 19 листопада 2018 року була занесена на університетську дошку пошани 

за вагомий внесок у розвиток університету, значні досягнення у професійній 

діяльності, активну громадську позицію та з нагоди Дня працівників сільського 

господарства України. 

 
 

Рис. 5.12. День працівників сільського господарства України, 19.11.2018 р. 

13. 1 лютого 2019 року подавала заявку на участь у наборі в німецько-

українську Літню школу з аграрної економіки. На Літню школу відбирались 

українські аспіранти та викладачі в галузі аграрної економіки. Передбачається, що 

учасники вивчатимуть, як застосовувати теоретичні концепції економіки, щоб 

приймати правильні стратегічні рішення у сільськогосподарській галузі. 

 

Рис. 5.13. Лист від організаторів Літньої школи з аграрної економіки 

14. 8 лютого 2019 року отримала посвідчення, яке підтверджує проходження 

атестації при Вінницькому національному аграрному університеті щодо володіння 

державною мовою. 
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Рис. 5.14. Посвідчення щодо володіння державною мовою, 08.02.2019 р. 

15. 16 травня 2019 року з командою стартапу «Високоефективна установка 

для зневоднення відходів харчових виробництв (Degidrator)» взяли участь у 

щорічному Фестивалі інновацій 2019,  м. Київ. 

 

Рис. 5.15. Фестиваль інновацій – 2019, м. Київ, 16.05.2019 р. 
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16. 11 жовтня 2019 року була присутня на презентації та відкритті Центру 

підтримки технологій та інновацій TISC на базі Вінницького національного 

аграрного університету. Це перший Центр у Вінниці і вже восьмий центр в Україні. 

Центр надає послуги з патентного пошуку та аналізу, консультує науковців з 

питань захисту інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівні, 

підтримує винахідників у процесі комерціалізації розробок та створенні бізнес-

проєктів. 

 

 
Рис. 5.16. Відкриття Центру підтримки технологій та інновацій TISC на базі 

ВНАУ, 11.10.2019 р. 
 

17. У лютому 2020 року в якості аспірантки Вінницького національного 

аграрного університету взяла участь у конкурсному відборі експертів серед 

здобувачів вищої освіти, оголошеним Національним Агентством із забезпечення 

якості вищої освіти (НАЗЯВО). Було підготувалено та подано усі необхідні 

документи для участі, заповнивши анкету у онлайн гугл формі, та пройдено 

тестування після вивчення необхідних документів та прослуховування 

онлайн-курсу про процес та критерії акредитації.  
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За результатами першого етапу конкурсу пройшла на другий етап, який 

передбачав проходження дводенного тренінгу-практикуму для експертів з 

акредитації освітніх програм з виконанням відповідних завдань 12-13 жовтня 2020 

року. 

По успішному завершенню даного онлайн-тренінгу я була відібрана в 

експерти НАЗЯВО серед здобувачів вищої освіти від ВНАУ.  

  
 

Рис. 5.17. Участь аспірантки Юлії Охоти у онлайн-тренінгу для експертів з 

акредитації освітніх програм, 12-13.10.2020 р. 
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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 

Адміністративного 

менеджменту та 

альтернативних 

джерел енергії 

12.06.2018 р. 
Менеджменту та 

права 
20.06.2018 р. 

Другий 

Адміністративного 

менеджменту та 

альтернативних 

джерел енергії 

19.06.2019 р. 
Менеджменту та 

права 
21.06.2019 р. 

Третій 

Адміністративного 

менеджменту та 

альтернативних 

джерел енергії 

09.06.2020 р. 
Менеджменту та 

права 
18.06.2020 р. 

Четвертий 

Адміністративного 

менеджменту та 

альтернативних 

джерел енергії 

12.02.2021 р. 
Менеджменту та 

права 
16.02.2021 р. 

 

Рис. 6.1. Звітування аспірантки Охоти Ю.В. на засіданні Вченої ради факультету 

менеджменту та права про виконання індивідуального плану роботи за 2 навчальний 

рік, червень 2019 року 
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Рис. 6.2. Звітування аспірантки Охоти Ю.В. на засіданні Вченої ради факультету 

менеджменту та права про виконання індивідуального плану роботи за 3 навчальний 

рік, червень 2020 року 
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РОЗДІЛ 7. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 

Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата 

протоколу 

засідання 

 

на засіданні 

кафедри 

У зв ՚ язку з готовністю дисертаційної роботи 

аспірантки Охоти Ю.В., з метою проведення 

попередньої експертизи дисертації 

рекомендувати до розгляду на Вченій раді 

ВНАУ призначення рецензентів: д.е.н., 

професора кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу факультету менеджменту та права 

Мазура Анатолія Григоровича та к.е.н., 

доцента кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел 

енергії, декана факультету менеджменту та 

права Пронько Людмилу Миколаївну.  

№ 9, 12.02.2021 р. 

 

на фаховому 

семінарі 

 

У результаті розгляду дисертаційної роботи 

фаховим семінаром прийнято рішення – 

рекомендувати дисертацію до захисту у 

разовій спеціалованій вченій раді. 

№ 6, 09.04.2021 р. 

захист в 

спецраді 
  

 

 

Рис. 7.1. Фаховий семінар 

з попереднього розгляду 

дисертації аспірантки 

Охоти Ю.В., 09.04.2021 р. 


