Таблиця 1
Види і результати професійної діяльності за останні п’ять років ___Лаврук Олександр Валерійович____
(П.І.Б)

за спеціальністю ____051 «Економіка»______
Кваліфікація (освіта) викладача

Подільський державний аграрно-технічний університет, 2009 р., спец. «Менеджмент
організацій» ХМ № 37489724 від 28.08.2009 р.

Стаж науково-педагогічної, педагогічної
роботи

6,5 років

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат економічних наук, спеціальність - 08.00.04 «Економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності)», диплом ДК № 017482 від 21
листопада 2013 р., тема дисертації: «Формування мотиваційного механізму ефективного
розвитку аграрних підприємств»

№
п/п

1

2

Вид діяльності

Результат

забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
наявність за останні п’ять років наукових
Лаврук А.В., Лаврук В.В. Проблемы возрождения и развития отрасли животноводства
публікацій у періодичних виданнях, які
в Украине. Журнал „Przegląd Wschodnioeuropejski” („Восточноевропейское обозрение”).
включені до наукометричних баз,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2019. №X/1. C. 201-213
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web
of Science Core Collection
наявність не менше п’яти наукових публікацій у
Лаврук О.В. Мотивація праці та її вплив на розвиток галузі тваринництва. Збірник
наукових виданнях, включених до переліку
наукових праць „Економічні науки” Подільського державного аграрно-технічного
наукових фахових видань України
університету. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2016. Вип. 24. С. 122-130.
Лаврук О.В. Мотиваційний механізм відродження і розвитку тваринництва.
Подільський Вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Кам’янець -Подільський,
2017. Вип. № 26. Ч. 2. С. 167-175.
Лаврук О.В. Відродження тваринництва та його роль у розвитку аграрних
підприємств. Агросвіт. Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ
„ДКС Центр”, 2018. № 17. С. 36-42
Лаврук О.В. Формування державної регіональної політики у розвитку тваринництва.
Теорія та практика державного управління. Харківський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України, 2018. № 4(63). C. 48-56.
Лаврук О.В. Сутність поняття державної політики. Університецькі наукові записки:

Часопис Хмельницького університету управління та права. Хмельницький, 2018. Вип.
№3-4 (67-68). С. 254-263.
Lavruk A.V. The features of the european models of public policy // Stredoevropsky Vestnik
pro vedu a vyzkum, Vol. 2(54), 2019. pp. 31-40.
Lavruk A.V. Problems of formation of modern state policy in the development of animal
husbandry. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal (http: arejournal.com/are) Volume 5, No 2, 2019. pp. 25-39.
Lavruk A.V. Ways of state policy in the development of animal husbandry. News of Science
and Education, № 2 (63), 2019, Sheffield, science and education LTD. pp. 48-57.
Лаврук О.В. Державна інноваційна політика та її функціональна спрямованість на
розвиток тваринництва. Державне управління та місцеве самоврядування.
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України, 2019. Вип.1(40). С. 74-81.
Лаврук О.В. Державна інноваційна політика розвитку тваринництва. Експерт:
парадигми юридичних наук і державного управління: електронне наукове видання, 2019.
№ 2 (4). К.: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 75-82
Lavruk A.V. State policy in the development of animal husbandry in Ukraine. Public
management: collection. № 1 (16), 2019. Kyiv: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2019. С.
72-81.
Lavruk A.V. State policy and activation of its functions in the development of animal
husbandry. Public management: collection. № 2 (17), 2019. Kyiv: ДП “Видавничий дім
“Персонал”, 2019. С. 122-133.
Лаврук О.В. Державне регулювання розвитку тваринництва. Актуальні проблеми
державного управління ОРІДУ НАДУ Одеса, 2019. С. 86-92.
Лаврук О.В. Державна політика сприяння інвестиційного забезпечення розвитку
тваринництва України. Інвестиції: практика та досвід, 2019. № 4. С. 130-134.
Лаврук О.В. Державна політика як чинник життєдіяльності галузі тваринництва.
Журнал „Держава та регіони”. Серія Державне управління, 2019. № 1 (65).С. 59-65.
Лаврук О.В. Модель інкрементального процесу державного регулювання розвитку
галузі тваринництва. Держава та регіони. Серія Державне управління, 2019. № 2 (66). С.
85-91.
Лаврук О.В. Державна політика та її здійснення у тваринництві. Публічне управління і
адміністрування в Україні, 2019. Вип. 11. С. 85-90.
Лаврук О.В. Формування та реалізація державної політики у тваринництві. Держава та
регіони. Серія Державне управління, 2019. № 3 (67). С. 84-90.
Лаврук О.В. Державна підтримка як основна складова державної політики у розвитку

наявність виданого підручника чи навчального
посібника або монографії

3

4

5

6

7

наукове керівництво (консультування)
здобувача, який одержав документ про
присудження наукового ступеня
участь у міжнародних наукових проектах,
залучення до міжнародної експертизи, наявність
звання “суддя міжнародної категорії”
проведення навчальних занять із спеціальних
дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік
робота у складі експертних рад з питань
проведення експертизи дисертацій МОН або
галузевих експертних рад Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти,
або Акредитаційної комісії, або їх експертних
рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої
освіти Акредитаційної комісії, або трьох
експертних комісій МОН/зазначеного
Агентства, або Науково-методичної
ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з

тваринництва. Аспекти публічного управління, 2019. №6-7. С. 26-40
Лаврук Н.А., Лаврук О.В. Мотивація трудової діяльності жінок: монографія./ Н.А.
Лаврук, О.В. Лаврук // Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016р. 216 с.
Лаврук О.В. Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів:
монографія [Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Лаврук О.В., Скляр Є.В., та ін.]. За заг. ред.
О.В. Зибаревої. Чернівці: Технодрук, 2016. 320 с. (Розділ: Мотиваційний механізм
ефективного розвитку тваринництва С. 281-301).
Лаврук О.В. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної
політики у розвитку тваринництва України: монографія. Кам’янець-Подільський:
Видавництво ˮАксіомаˮ, 2019. 439 с.
Скрипник А. Ю., Коркушко О. Н., Лаврук О. В., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида
О. В., Шевчук Н. С., Герасимова Т. І. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у
схемах і таблицях: історія та сьогодення: навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський
: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж.
Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного
університету “Економічна думка”, 2020. 310 с.
-

-

-

-

8

9

10

11

12

вищої освіти МОН
виконання функцій наукового керівника або
відповідального виконавця наукової теми
(проекту), або головного редактора/члена
редакційної колегії наукового видання,
включеного до переліку наукових фахових
видань України, або іноземного рецензованого
наукового видання
керівництво школярем, який зайняв призове
місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових навчальних предметів, II-III
етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт учнів - членів
Національного центру “Мала академія наук
України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів
“Мала академія наук України”
організаційна робота у закладах освіти на
посадах керівника (заступника керівника)
закладу освіти/інституту/факультету/відділення
(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого
відповідального за підготовку здобувачів вищої
освіти підрозділу/відділу (наукової
установи)/навчально-методичного управління
(відділу)/лабораторії/іншого навчальнонаукового (інноваційного) структурного
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти
(факультету, інституту)/відповідального
секретаря приймальної комісії та його
заступника
участь в атестації наукових працівників як
офіційного опонента або члена постійної
спеціалізованої вченої ради (не менше трьох
разових спеціалізованих вчених рад)
наявність не менше п’яти авторських свідоцтв
та/або патентів загальною кількістю два
досягнення

-

-

Завідувач кафедри обліку і оподаткування, з січня 2019 р. по березень 2020р.
Заступник директора з питань акредитації та ліцензування, з березня 2020р.

-

-

наявність виданих навчально-методичних
посібників/посібників для самостійної роботи
студентів та дистанційного навчання, конспектів
лекцій/практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій загальною кількістю три
найменування
13

14

керівництво студентом, який зайняв призове
місце на I етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт), або робота у
складі організаційного комітету/журі
Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт), або керівництво постійно
діючим студентським науковим
гуртком/проблемною групою; керівництво
студентом, який став призером або лауреатом
Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів
та проектів, робота у складі організаційного
комітету або у складі журі міжнародних
мистецьких конкурсів, інших культурномистецьких проектів; керівництво студентом,
який брав участь в Олімпійських,
Паралімпійських іграх, Всесвітній та
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу,
Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу
та Європи, чемпіонаті України; виконання
обов’язків тренера, помічника тренера
національної збірної команди України з видів

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни «Інформаційні системи у бізнесі»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» із спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» / О.В. Лаврук. Чернівецький Національний Університет
ім. Ю.Федьковича. 2016р.
Методичне забезпечення з навчальної дисципліни «Менеджмент» для спеціальностей
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / О.В. Зибарева, О.В. Лаврук, В.О.
Лаготюк. Чернівецький Національний Університет ім. Ю.Федьковича. 2017 р.
4. Методичні рекомендації щодо проходження практики та оформлення звітної
документації з дисциплін «Управління конкуренто-спроможністю підприємства»,
«Підприємництво», «Стратегічне управління підприємництвом» підготовки магістра
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» / О.В. Зибарева, Л.В. Вербівська, О.О. Петращак, О.В.
Лаврук. Чернівці 2017р. Чернівецький Національний Університет ім. Ю.Федьковича.
-

спорту; виконання обов’язків головного
секретаря, головного судді, судді міжнародних
та всеукраїнських змагань; керівництво
спортивною делегацією; робота у складі
організаційного комітету, суддівського корпусу
наявність науково-популярних та/або
консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних
публікацій з наукової або професійної тематики
загальною кількістю не менше п’яти публікацій

15

Лаврук О.В. Мотиваційний механізм у забезпеченні стійкого розвитку тваринництва.
Матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Тенденції та
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації”. Переяслав-Хмельницький,
2017. Вип. 27. С. 30-33.
Лаврук О.В. Функціональні критерії керівників тваринницьких підприємств.
Матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Тенденції та
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації”. Переяслав-Хмельницький,
2018. Вип. 37. С. 371-373.
Лаврук О.В. Активізація трудової діяльності працівників у галузі тваринництва.
Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.практ. конф. Ч.2. (м. Кам’янець-Подільський, 20-22 березня 2018 р.,). Тернопіль: Крок,
2018. С. 85-87.
Лаврук О.В. Аспекти формування державної регіональної політики у тваринництві.
Теорія і практика сучасної науки. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної
конференції (м. Одеса, 23-24 листопада 2018 року). Херсон : Видавництво „Молодий
вчений”, 2018. Ч. 1. С. 153-156.
Лаврук О.В. Державні органи влади та їх роль у реалізації державної політики
розвитку тваринництва. Сучасні тенденції розвитку науки. Матеріали IV Міжнародної
науково-практичної конференції (м. Чернівці, 21-22 грудня 2018 року). Херсон:
Видавництво „Молодий вчений”, 2018. Ч. 1. С. 100-103.
Лаврук О.В. Моделі державної політики у розвитку тваринництва. Публічне
управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності: Матеріали ІІ
всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Львів: ТзОВ „Галицька
видавнича спілка”, 2019. С. 45-47.
Лаврук О.В. Механізми державного управління у розвитку галузі тваринництва.
Європейський вимір реформування публічного управління в Україні: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції (22 листопада 2019 року) / за заг. ред. О. І.
Пархоменко-Куцевіл. К.: МАУП, 2019. C. 61-63
Лаврук О.В. Механізми реалізації державної інноваційної політики у тваринництві.
Інноваційні наукові дослідження: світові тенденції та регіональний аспект. Матеріали
науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 29-30 листопада 2019 р.). Херсон:

16
17
18

участь у професійних об’єднаннях за
спеціальністю
досвід практичної роботи за спеціальністю не
менше п’яти років
наукове консультування установ, підприємств,
організацій протягом не менше двох років

Видавництво «Молодий вчений», 2019. – Ч. 2. С. 11-15
-

