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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

                         Павлюк Ірина Олександрівна 
 

E-mail: ira0216@ukr.net  

ORCID: Iryna Pavlyuk https://orcid.org/0000-0003-0887-1946 

Researcher ID: L-3537-2018 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yJ3gXzoAAAAJ&hl=uk 

 

Освіта: 

01.09.2001 – 12.05.2011 рр. – Комунальний заклад «Гопчицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Погребищенської районної ради Вінницької області,                             

с. Гопчиця, Погребищенський р-н, Вінницька область; 

01.09.2011 – 27.06.2014 рр. – Вінницьке  відділення Київського 

фінансово-економічного коледжу Національного університету державної 

податкової служби України, спеціальність «Бухгалтерський облік», отримала 

диплом молодшого спеціаліста; 

01.09.2014 – 30.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

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

бакалавра; 

01.09.2016 – 30.06.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет економіки та підприємництва, факультет економіки та підприємництва, 

спеціальність «Економічна кібернетика», отримала диплом спеціаліста з 

відзнакою; 

01.09.2017 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет, 

аспірантка денної державної форми навчання зі спеціальності                      051 – 

економіка кафедри економіки факультету економіки та підприємництва. 
 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор кафедри економіки 

факультету економіки та підприємництва Сахно Андрій Анатолійович. 
 
Сфера наукових інтересів: економіка, аналіз, аналітика, дослідження тактики та 

стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємств. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Організаційно-

економічний механізм забезпечення прибутковості сільськогосподарських 

підприємств» (протокол № 2, 04.10.2017 р.).  

mailto:ira0216@ukr.net
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yJ3gXzoAAAAJ&hl=uk
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Рис. 1.1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукових 

керівників на Вченій раді університету, 04.10.2017 р. 

 

 

Рис. 1.2. Аспіранти першого року навчання з Президентом ВНАУ 

Калетніком Г.М. та в.о. завідувача відділом аспірантури і докторантури 

Гончарук Т.В. після затвердження на Вченій раді тем дисертаційних робіт, 

04.10.2017 р. 
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Рис. 1.3. Розробка алгоритму роботи над індивідуальним планом з науковим 

керівником  доктором економічних наук, професором кафедри економіки 

факультету економіки та підприємництва Сахном Андрієм Анатолійовичем, 

01.09.2020 р. 

 

 
Рис. 1.4. Переймання досвіду під час проведення лекційних та практичних 

занять наукового керівника доктора економічних наук, професора кафедри 

економіки факультету економіки та підприємництва Сахна Андрія 

Анатолійовича, 18.09.2020 р. 

 

Досвід роботи:  

27.08.2020 р. – по теперішній час – головний бухгалтер КУ «Погребищенський 

центр професійного розвитку педагогічних працівників» Погребищенської 

районної ради Вінницької області, м. Погребище, Погребищенський район, 

Вінницької області. 

 



6 
 

РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 
 

 
Рис. 2.1. Електронна залікова успішності аспірантки Павлюк І.О. в 

ЕСУ «Сократ» 
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Рис. 2.2. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці, 06.12.2017 р.  
 

 

 

 

Рис. 2.3. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», 11.06.2018 р. 
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Рис. 2.4. Складання іспиту з «Іноземної мови за професійним 

спрямуванням», 30.05.2018 р. 
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Рис. 2.5. Складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології» аспірантами другого року денної форми навчання, 24.05.2019 р. 

 

 

Рис. 2.6. Складання іспиту з дисципліни «Аграрна політика, економіка та 

міжнародні зв’язки» аспірантами другого року денної форми навчання, 

28.05.2019 р. 
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Рис. 2.7. Складання заліку з дисципліни «Екологічна економіка», 29.11.2019 р. 

 
Рис. 2.8. 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 Павлюк І.О. 
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База проведення досліджень 

 

Під час навчання в аспірантурі було проведено дослідження відповідно до 

теми дисертаційної роботи. Відповідно до плану роботи було розроблено 

аналітичний інструмент підвищення прибутковості сільськогосподарських 

підприємств.  

Базою досліджень є такі підприємства: 

- ФГ «Дружба-Л» с. Гопчиця, Погребищенський р-н, Вінницька обл., 

- ФГ «Бухнівське» с. Бухни, Погребищенський р-н, Вінницька обл., 

- СТОВ «Кряж і К» с. Крикливець, Крижопільський р-н, Вінницька обл., 

- ФГ «АГРО-ВАС» с. Васильків, Тульчинського р-н, Вінницька обл., 

- ФГ «ХОРС–КЛМ» с. Лучин, Попільнянський р-н, Житомирська обл., 

- ТОВ «Рідні Лани» с. Зозівка, Липовецький р-н, Вінницька обл.. 

- ТОВ «Чапаєвське Агро Плюс» с. Булаї, Погребищенський р-н, Вінницька обл., 

- ФГ «АТЕНК» с. Мухівці, Немирівський р-н, Вінницька обл. 

 
Рис. 3.2. Відсоткова структура витрат сільськогосподарського 

підприємства 

 

Рис. 3.3. Аналітичний інструмент порівняння доходів і витрат проекту 
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Публікації 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Павлюк І.О. Аналіз чинників, що впливають на формування величини 

прибутковості сільськогосподарських підприємств. Економіка. Фінанси. Право. 

2018. № 6/2. С. 16-20. 

2. Павлюк І.О. Чинники, що впливають на прибуток сільськогосподарських 

підприємств у сучасних умовах. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 4/1. С. 30-33.  

3.  Павлюк І.О. Резерви підвищення прибутку  підприємства. Економіка. 
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Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 1(278). С. 84-89. 

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Pavlyuk I. Dеvelopment of bank lending strategies for the agricultural sector of 

the economy of Ukraine. Рolish journal of science. 2020. Vol. 3, № 27 Р. 43-49. 

2. Pavlyuk M., Pavlyuk I. Сriteria and indicators for increasing the efficiency of 
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Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc.  Іnternational Science Group.  Boston: 

Primedia eLaunch, 2020. P. 41-53. DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.ECON.I   

 

Матеріали конференцій 

1. Дубровська І.О. Закордонний досвід формування прибутку в 

сільськогосподарських підприємствах. Всеукраїнська науково-практична 

конференція: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.. 

Харків, 19 квітня 2018 р. С. 171-174. 

2. Дубровська І.О. Формування прибутку  в сільськогосподарських 

підприємствах: теоретичні аспекти. Всеукраїнська науково-практична 

конференція: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.. 

Харків, 19 квітня 2018 р. С. 174-177. 

3. Павлюк І.О. Поняття, зміст прибутку як економічної категорії. ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції. Кривий Ріг, 28 квітня 2018 року. С. 531-534. 

 

Участь у конференціях 

1. Дубровська І.О. Закордонний досвід формування прибутку в 

сільськогосподарських підприємствах. Всеукраїнська науково-практична 
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конференція: Збірник матеріалів Всеукраїнської  науково-практичної конференції, 

м. Харків, 19 квітня 2018 р. С. 171-174 (0,2 друк арк.). 

2. Дубровська І.О. Формування прибутку  в сільськогосподарських 

підприємствах: теоретичні аспекти. Всеукраїнська науково-практична 

конференція: Збірник матеріалів Всеукраїнської  науково-практичної конференції, 

м. Харків, 19 квітня 2018 р. С. 174-177 (0,2 друк арк.). 

3. Павлюк І.О. Поняття,  зміст  прибутку  як  економічної категорії. ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Кривий Ріг, 28 квітня 2018 р. С. 531-534 (0,3 

друк арк.). 

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

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

м. Вінниця, 15-16 травня 2018 р. Тема доповіді: «Прибуток як основний результат 

господарської діяльності підприємств АПК». 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва», с. Чернятин, 21-22 березня 2019 р. Тема доповіді: «Організаційно-

економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських 

підприємств». 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий 

форум», м. Ладижин 23-24 квітня 2019 р. Тема доповіді: «Прибуток як основне 

джерело стабільності розвитку сільськогосподарських підприємств». 

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

студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

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

Тема доповіді: «Шляхи підвищення прибутковості підприємства в умовах 

нестабільного середовища». 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики: 

професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 

м. Вінниця, 12-13 березня 2020 р. Тема доповіді: «Основи управління прибутком 

підприємств в умовах сьогодення».   

9. 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 

структури і динаміка доходів і витрат домогосподарств Вінницької області». 
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Рис. 3.4. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Економка. 

Фінанси. Право», 2018 р., № 6/2 

 
 Рис. 3.5. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «ВІСНИК 

Хмельницького національного університету, 2020 р., № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Рис. 3.6. Наукова публікація у міжнародному збірнику «Рolish journal of 

science»,  2020 р., том 3, № 27 
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Рис. 3.7. Монографія «Іnternational Science Group», 2020 р., № 1 

  

Рис. 3.8. Матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики» 28.04.2018 р. 
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Рис. 3.9. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного 

сектору України: погляд молодих вчених», 15-16.05. 2018 р. 

 

 

 
 

Рис. 3.10. Учасники Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих вчених та студентів на пленарному засіданні та програма 

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

15-16.05. 2018 р. 
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Рис. 3.11. Учасники конференції «Впровадження передових технологій у 

виробництво продукції бджільництва», 21-22.03. 2019 р.       

 
Рис. 3.12. Учасники  Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Молодіжному науковому форумі», 23-24.04. 2019 р. 

 

 
Рис. 3.13. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку 

аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», 16.05.2018 р. 
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Рис. 3.14. 

Учасники 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Від 

науки до практики: 

професійна 

підготовка фахівця в 

контексті потреб 

сучасного ринку 

праці»,                              
12-13.03.2020 р. 
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Рис. 3.15. Міжнародна науково-практична інтернет-конференції молодих 

вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора 

економіки в умовах конвергенції», 14-15.05. 2020 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Управління розвитком економічних систем в умовах 

міжнародної конвертації аграрного бізнесу», яка затверджена в Українському 

інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням 

державного реєстраційного номера (0117U004204) термін виконання: 2017 року  –

2021 року. Рішення засідання кафедри економіки ВНАУ про прикріплення до 

тематики (протокол № 4 від 02.10.2017 р.). 

 

Рис. 3.16. Програма ініціативної тематики «Управління розвитком 

економічних систем в умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу» 
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Рис. 3.17. Календарний план ініціативної тематики «Управління розвитком 

економічних систем в умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу» 
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Цитування наукових публікацій: 
 

 
Рис. 3.18. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID                                             

(Iryna Pavlyuk https://orcid.org/0000-0003-0887-1946) 

 

 
 

Рис. 3.19. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)( L-3537-2018) 
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Рис. 3.20. Профіль аспірантки Павлюк І. О. у «Google Scholar» 

  

http://scholar.google.com.ua/
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Відповідно до індивідуального плану роботи аспіранта за період 

проходження педагогічної практики з 14.09.2020 р. по 02.10.2020 р. було з відвідано 

6 аудиторних занять провідних викладачів ВНАУ, а саме: 

1) практичні заняття з дисциплін: 

- «Лісопаркове господарство», тема: «Лісопарковий фонд. Основні 

законодавчі акти, які регулюють ведення садово-паркового господарства»; 

- «Економіка праці і соціально-трудові відносини», тема «Трудові ресурси і 

трудовий потенціал суспільства; 

- Економіка праці та соціально-трудові відносини».  

2) лекційні заняття з дисциплін: 

- «Глобальна економіка», тема «Становлення глобальної економіки», 

- «Економіка підприємства», тема «Персонал підприємства і продуктивність 

праці», 

- «Вступ до фаху», тема «Науково-дослідна робота студентів, як фактор 

розвиткотворчого потенціалу студентів університету, стартапи, міжнародні 

конкурси і гранти», 

- «Міжнародна економічна діяльність України», тема «Адаптація митної 

системи України до митної системи ЄС» .   

23.09.2020 року самостійно підготувала та провела відкрите лекційне заняття 

з дисципліни «Національна економіка» в аудиторії 1206 для бакалаврів третього 

року навчання факультету економіки та підприємництва з дисципліни 

«Національна економіка» на тему «Економічний потенціал національної економіки 

країни». 

Також 23.09.2020 року провела практичне заняття з дисципліни «Економічна 

теорія» на тему «Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і 

гроші». Для проведення аудиторних занять було підготовлено відповідний 

лекційний та презентаційний матеріал. 

 
Рис. 4.1. Фото відвіданих занять викладачів ВНАУ, вересень 2020 р. 
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Рис. 4.2. Фото проведеного практичного заняття з дисципліни «Економічна 

теорія», 18.09.2020 р. 

 

  
 

Рис. 4.3. Фото проведеного відкритого лекційного заняття з дисципліни  

«Національна економіка», 23.09.2020 р. 

 

Під час проведення відкритого лекційного заняття для студентів третього 

курсу висвітленого матеріал щодо підвищення прибутковості 

сільськогосподарських підприємств. Дані впровадження розміщено у методичних 

матеріалах. За результатами впроваджень в навчальний процес ВНАУ було 

отримано відповідну довідку.  
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Рис. 4.4. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційного дослідження на тему: «Організаційно-економічний механізм 

забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств» 
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Вебінари 

З 10.02.2021 року по 12.02.2021 року взяла участь у онлайн-вебінарах на 

теми: «Можливості і функції референс-менеджера EndNote», «Розширений пошук 

в новому інтерфейсі» та «Відкритий доступ та план S». Було  розглянуто нові 

функції, які з’являться в новому інтерфейсі Web of Science у січні 2021 року. 

Проаналізовано майстерність роботи з Core Collection у новому інтерфейсі. 

Отримано інформацію про десять принципів плану S і готовність до них наших 

установ, а також про можливості та виклики відкритого доступу, журнали 

відкритого доступу та вартість публікації.   

             

 

Рис. 4.5. Фото сертифікатів з вебінарів «Можливості і функції референс-

менеджера EndNote», «Розширений пошук в новому інтерфейсі» та «Відкритий 

доступ та план S», 10.02.2021-12.02.2021 р. 

 

Курси підвищення кваліфікації: 

12-13.10.2020 року взяла дистанційно участь в онлайн-форумі для 

українських загальноосвітніх закладів освіти сучасних цифрових рішень у сферах 

онлайн освіти, прозорого фінансування закладів і звітування, електронних систем 
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документообігу, комунікації та інтерактивного навчання, «Smart school Forum».  

 

 

Рис. 4.6. Фото сертифікату з дистанційного підвищення кваліфікації «Smart 

school Forum», 12-13.10.2020 р. 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. 1 червня 2018 року відбулась зустріч із заступником голови Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти, народним депутатом України, 

членом Наглядової ради Вінницького національного аграрного університету, д.е.н. 

Кириленком Іваном Григоровичем. 

 

Рис. 5.1. Зустріч із заступником голови Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти д.е.н. Кириленком Іваном Григоровичем, 

 01.06. 2018 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. 2 червня 2020 року була присутньою онлайн на Міжнародній 

науково-практичній конференції  «Актуальні проблеми менеджменту та права». 
 

 
 

Рис. 5.3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми менеджменту та права», 02.06.2020 р. 
 

4. 8 червня 2020 року, взяла участь у конкурсі есе WTO Essay Award for Young 

Economists із роботою «The World Trade Organization and the Future of 

Multilateralism». Метою даного конкурсу є сприяння здійснення якісних  наукових 

досліджень з питань торгівельної політики і міжнародного торгівельного 

співробітництва та зміцнення відносин між СОТ та науковою спільнотою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Лист-заявка на конкурс WTO Essay Award for Young Economists, 

08.06.2020 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 Економіки 13.06.2018 р. 
Економіки та 

підприємництва 
19.06.2018 р. 

Другий Економіки 10.06.2019 р. 
Економіки та 

підприємництва 
18.06.2016 р. 

Третій 

Аудиту та 

державного 

контролю 

12.06.2020 р. Обліку та аудиту 12.06.2020 р. 

Четвертий Економіки  
Економіки та 

підприємництва 
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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 

 

  

 
 


