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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Мазур Анатолій Григорович 

Електронна пошта:  anatoliymazur@vsau.vin.ua  

ORCID: 0000-0001-6385-3877 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yw7ifIMAAAAJ&view_op=l

ist_works 

Researcher ID: L-8105-2018 

Робоча адреса: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, навчальний корпус № 4. 

Дата та місце народження: 
Народився 25 вересня 1948р. в с. Гриненки Немирівського р-н, Вінницької обл.  

 

Освіта:  
1970-1975 рр. – Вінницький державний педагогічний університет за 

спеціальністю «Вчитель російської мови і літератури» (диплом з відзнакою РВ 

№ 068697).  

В 1980-1983 рр. Київський інститут народного господарства за спеціальністю 

«Економіст» (ІВ-1 №199269). 

1988-1991 рр. аспірантура Науково-дослідного економічного інституту 

Мінекономіки України. 

В 2002 році рішенням спеціалізованої вченої Ради по вивченню продуктивних 

сил України НАН України на підставі прилюдного захисту дисертації на тему: 

«Методологічні проблеми трансформації управління комплексним соціально-

економічним розвитком регіонів в перехідний період» Мазуру Анатолію 

Григоровичу присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за 

спеціальністю «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». 

Номер диплома ДД №002795. 

 

Науковий ступінь:  

Доктор економічних наук. Тема докторської дисертації «Методологічні 

проблеми трансформації управління комплексним соціально-економічним 

розвитком регіонів в перехідний період». Науковий консультант: 

 

Вчене звання: 

Доцент кафедри менеджменту АПК, 1997 р. 

Професор з менеджменту кафедри аграрного менеджменту, 2003 р. 

 

http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=12&t_id=359&mode=teacher
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yw7ifIMAAAAJ&view_op=list_works
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yw7ifIMAAAAJ&view_op=list_works
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Трудова діяльність: 

1992 – 1995 рр. – асистент кафедри управління в сільському господарстві; 

1995 – 1998 рр. – доцент кафедри управління в сільському господарстві 

Вінницького державного сільськогосподарського інституту; 

1999 – 2000 р. – був призначений виконувачем обов’язків декана економічного 

факультету; 

2000 – 2002 р. – доцент, завідувач кафедри менеджменту АПК, декан 

економічного факультету Вінницького державного аграрного університету; 

З початку 2003 року виконувач обов’язків професора, завідувач кафедри 

менеджменту АПК, декан економічного факультету Вінницького державного 

аграрного університету. До кінця року переведений на посаду професора 

кафедри менеджменту АПК, в зв’язку з отриманням диплома доктора 

економічних наук (ДД №002795); 

2004 – 2010рр. – декан факультету менеджменту, професор, завідувач кафедри 

аграрного менеджменту; 

2010 – 2013 рр. директор навчально-наукового інституту менеджменту, 

адміністрування та права; 

2014 – 2018р. завідувач кафедри аграрного менеджменту; 

2018 – по теперішній час професор кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу. 
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РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Дисципліни, які викладає НПП: 
 

Основні публікації (за останні 5 років): 

 

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

Core Collection 

1. Anatolii Mazur, Valerii Bondarenko, Serhii Mazur Organization 

alrformation of agribusines sentities in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 

Vol 4, No 2 (2018).  

2. Anatolii Mazur, Oksana Kubai Scientific-methodological and practical 

principles  of regional economic systems integration.  Baltic Journal of Economic 

Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House «Baltija Publishing». 2019. 
Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Економічна сутність та зміст реструктуризації аграрних підприємств 

в умовах транзитивної економіки / А. Г. Мазур, М. С. Редько // Економіка. 

Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2015. №2.  С. 3-

12.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2015_2_3 

2. Стратегічні напрями розвитку переробних підприємств АПК 

Вінницької області в умовах глобалізації / А. Г. Мазур, Я. В. Гонтарук 

// Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2015.  Т. 

20, Вип. 3.  С. 71-74.  Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_3_17 

3. Мазур А.Г. Еволюція малих форм господарювання на селі [А.Г. 

Мазур, О.Ю. Самборська] Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні 

проблеми науки і практики»   Вінниця: ВНАУ, 2016. С. 19-27. 

4. Мазур А.Г., Дмитрик О.В. Тенденції економічного 

відтворення  господарств населення в сільській економіці.  Всеукраїнський 

науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні 

проблеми наук і практики». Вінниця: ВНАУ. 2017. № 28. С.55-67. 

5. Мазур А.Г. Методологія дослідження змісту і сутності малих форм 

господарювання в сільській місцевості. А.Г. Мазур, Т.В. Колесник // 

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні проблеми наук і практики». Вінниця: ВНАУ. 2017.  

№ 4. С.19-32. 

6. Мазур А.Г. Content and significance of the theory of institutionalism  as a 

factor of the agrarian family farm development. Економіка, фінанси, менеджмент: 

актуальні проблеми. 2019.  № 10. С. 7-15. 

7. Мазур А.Г. Інституціональне забезпечення розвитку господарств 

сімейного типу в сільських територіях. Економіка, фінанси, менеджмент: 

актуальні питання науки і практики. 2019. № 3. С. 86-99. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101296
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101296
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efmapnp_2015_2_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669659:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu_econ_2015_20_3_17
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101296
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101296
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Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Мазур К.В., Мазур А.Г. Проблематика асиметрії та збалансованості 

розвитку регіональних економічних систем. East European Scientific Journal. 

2020. № 6 (58). P. 26-34. 

2. Mazur A.G., Hontaruk Y.V. Structural transformation of dairy production 

in Vinnitsa region.Annali d’Italia. Florence. Italy. 2020. Florence, Italy. 2020. № 

14. Vol. 2. Р. 25–32 
Матеріали конференцій 

 

Цитування наукових публікацій: 
 

 
Рис. 1. Профіль професора Мазура А.Г. у «Google Scholar» 

 

 
 

Рис. 2. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID  

(0000-0001-6385-3877) 
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Рис. 3. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)( L-8105-2018) 

 

Участь у науково-дослідній роботі: 

 

1. Ініціативні тематики: 

Ініціативна тематика «Розробка науково-методичних засад оцінки 

ефективного управління і розвитку підприємств АПК в глобально-

трансформаційних умовах», яка затверджена в Українському інституті 

науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням 

державного реєстраційного номера (0118U100511), термін виконання: 

12.2018-12.2021 рр. Посада НПП у тематиці співвиконавець. 
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ТА 

КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 

Наукові інтереси: регіональна економіка, еволюція регіональних економічних 

систем, просторова організація територіальних одиниць, проблематика 

регіонального управління, трансформація регіонального простору в умовах 

глобалізації і реорганізації економічних процесів, регіональна політика в 

сучасних економічних реаліях, процеси міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва тощо. 

 

Робота з аспірантами, докторантами та здобувачами: 

 

Кількість аспірантів (докторантів, здобувачів), над якими здійснюється 

наукове керівництво (консультування): 

Гуменюк Юрій Володимирович. Спеціальність 051 Економіка.  

Тема: «Механізм забезпечення розвитку підприємств зернопродуктового 

підкомплексу АПК ». 

. Наукові школи: 

Наукова школа доктора економічних наук, професора Мазура 

Анатолія Григоровича, завідувача кафедри аграрного менеджменту 

Вінницького національного аграрного університету. Напрям досліджень: 

регіональна економіка, еволюція регіональних економічних систем, 

проблематика регіонального управління, регіональна політика в сучасних 

економічних реаліях, процесу міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва.  

Під керівництвом та безпосередньої участі проф. Мазура А.Г. виконано 

ряд науково-дослідних робіт: згідно з планами 6 науково-дослідних робіт 

РВПС НАНУ в межах теми 3.1.5.63 «Схема (прогноз) розвитку і розміщення 

продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу (№ 

держ. реєстр. 0100U000657), де автором розроблено методологію 

прогнозування розвитку територіально-виробничих комплексів, а також теми 

3.1.5.59 «Дослідження природно-ресурсного потенціалу і перспектив 

економічного та соціального розвитку України (регіональний розріз)» (№ 

держ. реєстр. 0199U003691), де проф. Мазуром А.Г. обґрунтовано методичні 
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підходи до оцінки ефективності діяльності галузей економіки регіонів, а також 

ряд госпрозрахункових тем, що були виконані з метою обґрунтування 

перспектив розвитку підприємств АПК Вінниччини. 

За результатами досліджень впроваджено наукові розробки: 

Департаментом регіональної політики Міністерства економіки та з 

питань європейської інтеграції України при підготовці проектів Концепції 

державної регіональної політики та Загальнодержавної програми розвитку 

малих міст України (лист №15-33/348 від 25.06.2002 p.); Вінницькою 

обласною державною адміністрацією – для цілей прогнозування, планування 

та регулювання суспільних відносин в регіоні (лист №01-01-08-4886 від 

13.12.2001 p.);  Тернопільською міською радою народних депутатів – при 

здійсненні аналізу соціально-економічного розвитку та оцінки факторів 

впливу на характер розвитку економіки м. Тернополя (лист №625/06 від 

29.05.2012 p.); Хмельницькою обласною державною адміністрацією –  в 

частині комплексної оцінки стану функціонування галузей спеціалізації 

регіону та визначення загальної результативності управлінської діяльності на 

території з боку органів виконавчої влади ( лист №99/99-13-1105/2002 від 

30.05.2002 p.); Житомирською обласною державною адміністрацією – при 

оцінці рівня соціально-економічного розвитку регіону, бюджетного 

регулювання та підготовці матеріалів щодо визначення депресивних територій 

(лист №5-38/3024 від 31.05.2012 р.); РВПС України НАНУ – при 

прогнозуванні розвитку економіки регіонів на перспективу (довідка від 

03.12.2001р. за №25/675). 
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Під керівництвом і за участю проф. Мазура А.Г. виконані і продовжують 

виконуватися науково-дослідні роботи за темами: «Методологічні проблеми 

трансформації управління комплексним соціально-економічним розвитком 

регіонів в перехідний період», «Розвиток організаційно-функціональних 

структур управління в регіональних економічних системах», «Територіальна 

організація продовольчого ринку регіону та напрями її удосконалення», 

Удосконалення механізмів розвитку регіональних продовольчих ринків, 

«Структурні зрушення в господарському комплексі регіону та напрями його 

регулювання», «Міжрегіональне регулювання економічного розвитку», 

«Стратегічні напрями реструктуризації економіки регіону в умовах 

регіоналізації та глобалізації» та інші в рамках ініціативної тематики. 

Професором Мазуром А.Г. опубліковано близько 300 наукових праць, в 

т.ч. 12 монографій і 8 навчальних посібників. 

Мазур А.Г. є керівником 4-ох захищених кандидатських дисертацій, 

нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України, нагороджений 

почесним знаком «Відмінник аграрної освіти». 

 

. Кількість захищених аспірантами дисертацій: 

Під керівництвом Правдюк Н.Л. захищено 11 кандидатських дисертацій: 

1. Бондаренко В.М. за темою: «Територіальна організація 

продовольчого ринку регіону та напрями її удосконалення(на матеріалах 

Вінницької області) 2005р. за спеціальністю 08.10.01 – розміщення 

продуктивних сил і регіональна економіка  ; 

2. Сусіденко Ю.В. на тему: «Конкурентоспроможність переробних 

підприємств системи АПК в умовах ринку»  2013 р. 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами; 

3. Коваленко В. Л. на тему: «Розвиток інтеграційних відносин 

підприємств АПК»  2013р. 08.00.04 економіка та управління підприємствами;, 

4. Редько М.С. на тему: «Стратегічна реструктуризація агарних 

підприємств в умовах глобалізації» 2017р. 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами; 
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Участь у роботі спеціалізованих вчених рад: 

Член спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету Д 05.854. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних 

наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним 

господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та 

рибне господарство)». 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
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РОЗДІЛ 5. ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 
 

1. Нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України. 

2. Нагороджений почесним знаком «Відмінник аграрної освіти». 

 


