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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Кватернюк Анна Олександрівна 
 

 

E-mail: anna.kvaterniuk@gmail.com 
 

ORCID: Anna Kvaterniuk https://orcid.org/0000-0002-9491-4107 

Researcher ID: AAI-8077-2021 

GoogleScholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=XIlZvSsAAAAJ& 

hl=uk 
 

Освіта: 

01.09.2003 – 30.05.2012 рр. – Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум № 29 

Вінницької міської ради»; 

01.09.2012 – 26.06.2015 рр. – Вінницький торговельно-економічний коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 

«Бухгалтерський облік», отримала диплом молодшого спеціаліста; 

01.09.2015 – 30.06.2017 рр. – Донецький національний університет імені Василя 

Стуса, економічний факультет, спеціальність «Економічна кібернетика», отримала 

диплом бакалавра; 

01.09. 2017 – 31.12.2018 рр. – Донецький національний університет імені Василя 

Стуса, економічний факультет, спеціальність «Економічна кібернетика», отримала 

диплом магістра; 

01.09.2018 – 31.12.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет агрономії та лісівництва, спеціальність «Агрономія», отримала диплом 

магістра з відзнакою; 

13.09.2019 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет, 

аспірантка денної державної форми навчання зі спеціальності 051 – економіка 

кафедри аграрного менеджменту та маркетингу факультету менеджменту та права. 
 

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

аграрного менеджменту та маркетингу факультету менеджменту та права                    

Гарбар Жанна Володимирівна. 
 

Сфера наукових інтересів: економіка, інновації, рослинництво, інноваційний 

розвиток, сільське господарство, менеджмент, рослинницька галузь, розвиток 

аграрних підприємств. 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Інноваційний 

mailto:anna.kvaterniuk@gmail.com
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розвиток рослинницької галузі України», яку затверджено на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету (протокол № 2 від 

27.09.2019 р.). 

 

 

Рис.1. Затвердження тем дисертаційних робіт та призначення наукових 

керівників на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету, 27.09.2019 р. 

 

 
 

Рис. 2. Аспіранти першого року навчання після затвердження на  

Вченій     раді тем дисертацій, 27.09.2019 р. 

 

Після затвердження теми відбулась співбесіда з науковим керівником 

стосовно завдань, теоретичного та практичного значення обраного напряму 

дослідження та затвердження плану роботи аспірантки Кватернюк А.О. 
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Рис. 3. Робота над дисертацією з науковим керівником д.е.н., доцентом, 

професором кафедри аграрного менеджменту та маркетингу факультету 

менеджменту та права Гарбар Ж. В. 
 

Досвід роботи: 

08.04.2019 р. – 12.09.2019 – менеджер, ТОВ «ІМ-ТРЕЙД», м. Вінниця; 

03.12.2019 р. – по теперішній час – менеджер, ТОВ «ТД «Ензим», м. Вінниця за 

сумісництвом. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 

Рис. 4. Електронна залікова книжка ЕСУ «Сократ» аспірантки  Кватернюк А.О. 
 

 

Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці», 28.11.2019 р. 
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Рис. 6. Складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», 22.05.2020 р. 
 

 

Рис. 7. Складання іспиту з дисципліни «Методи і моделі управління економічними 

системами в умовах євроінтеграційних процесів», 25.11.2020 р. 
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Рис. 8. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання 

у вищій школі», 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, який затверджено на засідання Вченої ради університету (протокол № 2 від 

27.09.2019 р.). 
 

 

Рис. 9. Титульний лист індивідуального плану роботи аспірантки               

Кватернюк А.О. 
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Публікації 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 
1. Kvaterniuk A.O. Formation of the agricultural land market in the context of 

innovative development of the crop industry. Colloquium-journal. 2021. №4. Vol 91. 

P. 32-37. 

 

 

 

 

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

2021 р., №4 
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Матеріали конференцій 

1. Кватернюк А.О. Інновації як складова ефективного розвитку 

рослинницької галузі. Materials of the X International Scientific and Practical 

Conference «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied 

sciences». March 09 – 12, 2021, Lisbon, Portugal. С. 86-87. 

 

 
 

Рис. 11. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Topical 

issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», 

09.03-12.03. 2021 р. 

 

Участь у конференціях 

1. Міжнародна науково-практична конференції «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», м. Вінниця,                        

24-25 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Формування ринку землі 

сільськогосподарського призначення в контексті інноваційного розвитку 

рослинницької галузі». 

2. 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: «Ефективність інноваційного 

розвитку рослинницької галузі України». 

3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених 

та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 

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

інноваційного розвитку рослинницької галузі на підприємствах АПК». 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
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менеджменту та права», м. Вінниця, 01-02 червня 2020 р. Тема доповіді: 

«Визначення факторів впливу на інноваційний розвиток рослинницької галузі 

України». 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційна 

динаміка розвитку агропромислового виробництва», м. Вінниця, 28-29 жовтня 

2020 р. Тема доповіді: «Особливості інноваційного розвитку агропромислового 

комплексу України». 

6. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні моделі 

розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи», м. Глухів,                   

04 грудня 2020 р. Тема доповіді: «Фактори впливу виробництва аграрної продукції 

на інноваційний розвиток рослинницької галузі України». 

7. X Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues, 

achievements and innovations of fundamental and applied sciences», Lisbon, Portugal, 

9-12 March 2021 р. Тема доповіді: «Інновації як складова ефективного розвитку 

рослинницької галузі». 
 

 

Рис. 12. Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Земля – 

потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 

25.10.2019 р.
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Рис. 13. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від науки до 

практики: професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку 

праці», 13.03.2020 р. 
 
 

 

Рис. 14. Програма Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора 

економіки в умовах конвергенції», 15.05.2020 р. 
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Рис. 15. Програма Міжнародної науково-практичної-конференції «Актуальні 

проблеми менеджменту та права», 2.06.2020 р. 
 

 

 
Рис. 16. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», 
29.10.2020 р. 
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Рис. 17. Сертифікат учасника ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та 

перспективи», 4.12.2020 р. 

 

 

Рис. 18. Сертифікат учасника X International Scientific and Practical Conference 

«Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences»,  

9-12.03.2021 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Тема дисертації прикріплена до ініціативної тематики на тему «Розробка 

науково-методичних засад оцінки ефективного управління і розвитку підприємств 

в АПК в глобально-трансформаційних умовах», яка затверджена в Українському 

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

державного реєстраційного номера (0118U100511). Термін виконання: січень 2019 

року – грудень 2021 року. Науковий керівник – к.е.н., доц. Мазур К.В. 

 
Рис. 19. Програма ініціативної тематики «Розробка науково-методичних 

засад оцінки ефективного управління і розвитку підприємств в АПК в глобально-

трансформаційних умовах»
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Рис. 20. Календарний план ініціативної тематики «Розробка науково-

методичних засад оцінки ефективного управління і розвитку підприємств в АПК 

в глобально-трансформаційних умовах»  
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Цитування наукових публікацій: 

 

Рис. 21. Міжнародний ідентифікатор аспірантки Кватернюк А.О. ORCID ID 

(Anna Kvaterniuk https://orcid.org/0000-0002-9491-4107) 

 

 

Рис. 22. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспірантки 

Кватернюк А.О., який інтегрується з наукометричною базою  

Web of Science (WoS) (AAI-8077-2021) 
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Рис. 23. Профіль аспірантки Кватернюк А.О. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Курси іноземних мов: 

З 3 вересня 2020 року проходжу навчання рівнів В1-В2 на стаціонарному 

відділенні англійської мови у Вінницькій Філії Комунального Позашкільного 

Навчального Закладу «Перші Київські Державні курси іноземних мов». 3 грудня 

2020 року успішно склала іспит рівня В1, згідно результатів була переведена на 

рівень В2. 
 

 

Рис. 24. Довідка про проходження навчання з англійської мови рівнів В1-В2 
«Перші Київські курси іноземних мов» 
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Рис. 25. Заняття з англійської мови рівня В2 «Перші Київські курси іноземних 

мов», 04.02.21 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 26. Навчання за Кембріджською комунікативною методикою 
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Вебінари: 

Аспіранткою Кватернюк А.О. 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. 

1. 10 червня 2020 року прослухала онлайн-вебінар на тему: «Що нам готує 

новий інтерфейс Web of Science Core Collection» лектора Ірини Тихонкової – 

експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate 

Analytics на платформі WebexMeet. 

2. 11 червня 2020 року прослухала онлайн-вебінар на тему: «Можливості 

аналітичного інструменту InCites» лектора Ірини Тихонкової експерта з 

інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на 

платформі WebexMeet. 

3. 12 червня 2020 року прослухала онлайн-вебінар на тему: «Критерії та 

процедура відбору видань до Web of Science Core Collection» лектора Ірини 

Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії 

Clarivate Analytics на платформі WebexMeet. 

4. 12 жовтня 2020 року прослухала онлайн-вебінар на тему: «Вступ до 

наукометрії» лектора Ірини Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних 

ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на платформі WebexMeet. 

5. 13 жовтня 2020 року прослухала онлайн-вебінар на тему: «Референс- 

менеджер EndNote: швидке оформлення публікацій без помилок» лектора Ірини 

Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії 

Clarivate Analytics на платформі WebexMeet. 

6. 15 жовтня 2020 року прослухала онлайн-вебінар на тему: «Можливості 

ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки» лектора Ірини Тихонкової 

експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate 

Analytics на платформі WebexMeet. 

7. 16 жовтня 2020 року прослухала онлайн-вебінар на тему: «Профілі 

автора: створення, корегування, можливості» лектора Ірини Тихонкової експерта з 
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інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на 

платформі WebexMeet. 

8. 28 січня 2021 року прослухала онлайн-вебінар на тему: «Web of Science 

Core Collection у новому інтерфейсі» лектора Ірини Тихонкової експерта з 

інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на 

платформі WebexMeet. 

9. 9 лютого 2021 року прослухала онлайн-вебінар на тему: «Авторські 

профілі науковця: бонус чи тягар» лектора Ірини Тихонкової експерта з 

інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на 

платформі WebexMeet. 

10. 10 лютого 2021 року прослухала онлайн-вебінар на тему: 

«Можливості і функції референс-менеджера EndNote» лектора Ірини Тихонкової 

експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate 

Analytics на платформі WebexMeet. 

11. 11 лютого 2021 року прослухала онлайн-вебінар на тему: 

«Розширений пошук в новому інтерфейсі» лектора Ірини Тихонкової експерта з 

інформаційно- аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на 

платформі WebexMeet. 

12. 12 лютого 2021 року прослухала онлайн-вебінар на тему: «Відкритий 

доступ та план S» лектора Ірини Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних 

ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на платформі WebexMeet. 
 

Рис. 27. Сертифікат аспірантки Кватернюк А.О. про участь у вебінарі: «Що 

нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection», 10.06.20 р. 
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Рис. 28. Сертифікат аспірантки Кватернюк А.О. про участь у вебінарі: 

«Можливості аналітичного інструменту InCites», 11.06.20 р. 

 

Рис. 29. Сертифікат аспірантки Кватернюк А.О. про участь у вебінарі: 

«Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection», 

12.06.20 р. 
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Рис. 30. Сертифікат аспірантки Кватернюк А.О. про участь у вебінарі: «Вступ   

до наукометрії», 12.10.20 р. 

 

 
 

Рис. 31. Сертифікат аспірантки Кватернюк А.О. про участь у вебінарі: 

«Референс- менеджер EndNote: швидке оформлення публікацій без помилок», 

13.10.20 р 
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Рис. 32. Сертифікат аспірантки Кватернюк А.О. про участь у вебінарі: 

«Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки», 15.10.20 р. 

 

 
 

Рис. 33. Сертифікат аспірантки Кватернюк А.О. про участь у вебінарі: «Профілі 
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автора: створення, корегування, можливості», 16.10.20 р. 

Рис. 34. Сертифікат аспірантки Кватернюк А.О. про участь у вебінарі: «Web of 

Science  Core Collection у новому інтерфейсі», 28.01.21 р. 

Рис. 35. Сертифікат аспірантки Кватернюк А.О. про участь у вебінарі: 

«Авторські профілі науковця: бонус чи тягар», 9.02.21 р. 
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Рис. 36. Сертифікат аспірантки Кватернюк А.О. про участь у вебінарі: 

«Можливості і функції референс-менеджера EndNote», 10.02.21 р. 
 

 

Рис. 37. Сертифікат аспірантки Кватернюк А.О. про участь у вебінарі: 

«Розширений пошук в новому інтерфейсі», 11.02.21 р. 
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Рис. 38. Сертифікат аспірантки Кватернюк А.О. про участь у вебінарі: 

«Відкритий доступ та план S», 12.02.21 р. 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. В травні взяла участь у міжнародному щорічному конкурсі 2020 Essay 

Award for Young Economists. Метою проведення конкурсу є сприяння 

високоякісним науковим дослідженням з питань торговельної політики і 

міжнародного торговельного співробітництва та зміцнення відносин між СОТ та 

академічною спільнотою. ЕССЕ на тему: «International trade cooperation an integral 

component of state development». 
 

 

 

Рис. 39. Участь у міжнародному щорічному конкурсі 2020 Essay Award for Young 

Economists 
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Рис. 40. Ессе для участі у міжнародному щорічному конкурсі 2020 Essay Award for 

Young Economists 

 

2. 25 вересня 2020 року отримала звання «Ензимовця року 2020», за 

15 000 операцій, які привели до продажу більше 3 000 одиниць товарів. На ТОВ 

«ТД «Ензим» працюю менеджером з 3 грудня 2019 року. 
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Рис. 41. Грамота «Ензимовець року 2020», 25.09.20 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 

Кафедра 

аграрного 

менеджменту 

 

17.06.2020 

Факультет 

менеджменту та 

права 

 

18.06.2020 

Другий     

Третій     

Четвертий     

 

Рис. 42. Звітування аспірантки про виконання індивідуального плану роботи за 

навчальний рік, 18.06.20 р. 
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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 
  

 


