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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 

Хмелевський Денис Олегович 

 

E-mail: khmelevskyy7@gmail.com 

 

ORCID: Denys Khmelevskyi https://orcid.org/0000-0002-7529-4774 

Researcher ID: T-7517-2018 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user=Z9BaLtMAAAAJ&hl=ru&authuser=2 

 

Освіта: 

01.09.2001 – 30.05.2012 pp. – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей №7 ,                     

м. Вінниця; 

01.09.2012 – 30.06.2016 pp. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, економічний факультет, спеціальність «Міжнародна економіка», 

отримав диплом бакалавра; 

01.09.2016 – 28.02.2018 pp. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, економічний факультет, спеціальність «Міжнародна економіка», 

отримав диплом магістра; 

14.09.2018 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет, 

аспірант денної контрактної форми навчання зі спеціальності  

051 – економіка кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету 

обліку та аудиту.  

 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування факультету обліку та аудиту Алескерова Юлія 

Володимирівна. 

 

Сфера наукових інтересів: фінанси, регіональна економіка, аналітика. 

 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Формування 

партнерських відносин українських аграрних компаній на міжнародному ринку», 

яку затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету (протокол № 2 від 26.09.2018 р.) 
  

mailto:khmelevskyy7@gmail.com
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Рис. 1. Затвердження тем дисертаційних робіт та призначення наукових 

керівників аспірантам та докторантам на засіданні Вченої ради Вінницького 

національного аграрного університету, 26.09.2018 р. 
 

 
Рис. 2. Аспіранти першого року навчання після затвердження на Вченій 

раді тем дисертацій та призначення наукових керівників з відділом аспірантури і 

докторантури ВНАУ, 26.09.2018 р. 
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Рис.3. Розробка алгоритму роботи над індивідуальним планом з науковим 

керівником д.е.н., професором кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування факультету обліку та аудиту Алескеровою Ю. В. 

 
 

Досвід роботи:  

15.02 – 13.03.2016 р. – виробнича практика у ТОВ «Advanter Group», м. Київ; 

22.05 – 26.06.2017 р. – виробнича практика у ТОВ «СДС-Інвест», м. Вінниця; 

15.01.2018 р.  – 15.03.2019 р. – фінансовий аналітик у ТОВ «Сиророб», м. Київ; 

з 15.05.2019 р. – по теперішній час – фінансовий аналітик у ТОВ «Марлін Люкс», 

м. Вінниця. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

 

 
Рис. 4. Електронна залікова книжка аспіранта Хмелевського Д.О. 
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Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в 

 наукових дослідженнях», 24.05.2019 р. 
 

 

Рис. 6. Складання іспиту з дисципліни «Методи і моделі управління економічними 

системами в умовах євроінтеграційних процесів», 27.11.2019 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 26.09.2018 р.). 

 

Рис. 7. Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта Хмелевського Д.О. 
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База проведення досліджень: 

Базою дослідження обрано ТОВ «НІБУЛОН», оскільки він є одним з 

найбільших українських агрохолдингів, які представляють Україну на 

міжнародному ринку серед аграрних компаній та мають стійкі партнерські 

відносини з іноземними компаніями. 

ТОВ «НІБУЛОН» – аграрна компанія України, один з найбільших 

українських сільськогосподарських виробників та експортерів. Заснована в 1991 

році, засновник і беззмінний генеральний директор – Олексій Вадатурський, Герой 

України. 

«НІБУЛОН» займає 301 позицію серед компаній Центральної та Східної 

Європи згідно з рейтингом «Топ 500 – 2016», що складений аудиторами «Делойт». 

2017 року «НІБУЛОН» за дохідністю посів 7-е місце серед усіх холдингів 

України або 3-е – серед аграрних компаній. За результатами  

2017-2018 маркетингового року компанія була другою за обсягом експорту зерна 

(пшениця, ячмінь, кукурудза) з України, з часткою серед експортерів – 9,8 %.  

Сільське господарство 

Підприємству належить 44 філії у 12 областях України.  

Напрямки виробництва: 

● насінництво; 

● рослинництво; 

● тваринництво, виробництво ковбас (ТМ «Бистрицькі ковбаси» в Житомирській 

області). 

Фахівці «НІБУЛОН» вирощують 1-3 репродукції озимої пшениці, озимого та 

ярого ячменю. 2017 року загальне поголів'я тварин досягало 4500 голів свиней і 

2900 великої рогатої худоби. 

Експорт зернових склав 4,65 млн тон у 2016–2017 маркетинговому році 

(липень 2016 – червень 2017) або 4,3 млн тон 2017 року. Основні експортні 

культури: пшениця, ячмінь, кукурудза. 

Протягом 2015-2018 років земельний банк компанії становив 82,5 тис. га 

сільськогосподарської землі. 

ТОВ «НІБУЛОН»  володіє двома однойменними дочірніми підприємствами: 

судноплавною компанією «НІБУЛОН» (створена у 2009 році) та суднобудівно-

судноремонтним заводом «НІБУЛОН» (з 2012 року). Компанія будує та обслуговує 

торговий флот з метою покращити транспортування експортних товарів до 

морських кораблів. 

За 5 років річкова інфраструктура показала переконливий позитивний 

результат: за даними «Форбс», до 2014 року собівартість річкової логістики 

складала 3 долари США на тону проти 10 доларів - автотранспортом. Додатковий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Deloitte
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3


10 
 

економічний ефект досягається завдяки спрощеній схемі відвантаження вантажу на 

морський транспорт: річкові баржі з зерном спускаються до гирла Дніпра до 

плавучого крану, де відбувається пряме перевантаження без необхідності заходу до 

морського торгового порту.  

 На 2016 рік компанія здобула 22 елеваторних комплекси та 

перевантажувальних терміналів на Дніпрі та Південному Бузі. Судноплавна 

компанія «НІБУЛОН» є однією з чотирьох найбільших судновласників України. 

Вона зосереджує свою діяльність на Дніпрі та Південному Бузі. «НІБУЛОН» сам 

фінансує днопоглиблювальні роботи в акваторії власних терміналів і на підхідних 

ділянках. 

 

Публікації: 
 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 
 

1. Хмелевський Д.О. Аналіз експорту та імпорту товарів та послуг в Україні. 

The scientific heritage. 2020. VOL. 5. № 48. URL: https://www.tsh-journal.com/wp-

content/uploads/2020/09/VOL-5-No-48-48-2020.pdf  

 

Участь у конференціях 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Економіка, бізнес та управління. м. Могилів-Подільський, 22-23 квітня 

2019 р., Тема доповіді: «Сучасні аспекти та стратегії розвитку бізнесу». 

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

професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці»,                     

м. Вінниця, 12-13 березня 2020 р., Тема доповіді: «Стратегія інноваційного 

розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність».  
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Рис. 8. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 

та студентів «Економіка, бізнес та управління», 22.04.2019 р. 

Рис. 9. Наукова публікація у міжнародному збірнику «The scientific heritage»,                

2020 р., № 48 
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Рис. 10. Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції молодих вчених та студентів «Теорія, наука та практика»,  

05-08.10.2020 р. 

 

Рис. 11. Програма про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Від науки до практики: професійна підготовка фахівців в контексті потреб 

сучасного ринку праці», 12-13.03.2020 р. 
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Рис. 12. Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від науки до 

практики: професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку 

праці», 12-13.03.2020 р. 

 

   
Рис. 13. Виступ аспіранта Хмелевського Д.О. на науково-практичній конференції 
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Участь у науково-дослідній роботі:  

Ініціативні тематики: 

Ініціативна тематика «Організаційно-економічний механізм розвитку 

конкурентоспроможного виробництва та переробки сільськогосподарської 

продукції», яка затверджена в Українському інституті науково-технічної та 

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного 

номера (0116U006037), термін виконання: січень 2016 – грудень 2018 рр. Рішення 

засідання кафедри фінансів, банківської справи та страхування про прикріплення 

до тематики (протокол № 4 від 26 вересня 2018 р.). 

У зв'язку із закінченням терміну попередньої ініціативної тематики 

прикріплений до ініціативної тематики «Управління розвитком економічних 

систем в умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу», яка затверджена в 

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

присвоєнням державного реєстраційного номера (0117U104204), термін 

виконання: січень 2017 – грудень 2020  рр. Рішення засідання кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування про прикріплення до тематики (протокол № 7 

від 18 лютого 2019 р.).  

 

 

Рис. 14-15. Програми ініціативної тематики «Організаційно-економічний 

механізм розвитку конкурентноспроможного виробництва та переробки 

сільськогосподарської продукції», «Управління розвитком економічних систем в 

умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу» 
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Рис. 16. Календарний план ініціативної тематики «Організаційно-

економічний механізм розвитку конкурентноспроможного виробництва та 

переробки сільськогосподарської продукції» 
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Рис. 17. Календарний план ініціативної тематики «Управління розвитком 

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

 
Рис. 18. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Хмелевського Д.О. ORCID ID  

(Denys Khmelevskyi https://orcid.org/0000-0002-7529-4774) 

 

 
Рис. 19. Міжнародний ідентифікатор Researcher ID аспіранта Хмелевського Д.О. 

від наукометричної бази Web of Science (Wos) (T-7517-2018)  
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Рис. 20. Профіль аспіранта Хмелевського Д.О. в «Google Scholar» 

 

 

 

  



19 
 

РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Педагогічна практика: 

В рамках педагогічної практики в період з 14.09.2020 – 02.10.2020 р., було 

проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Інформаційний розвиток 

підприємства», на тему «Формування організаційно-економічного механізму 

управління та напрями інноваційного розвитку підприємств».  

Було розроблено методичні вказівки для практичних занять для студентів 

денної та заочної форм навчання 2-го курсу спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

 

Рис. 21. Проведення відкритого лекційного заняття аспірантом 

Хмелевським Д.О., 28.09.2020 р. 
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Рис. 22. Проведення відкритого лекційного заняття аспірантом 

Хмелевським Д.О., 28.09.2020 р. 
 

Під час проведення відкритої лекції для студентів 2-го курсу висвітлено 

матеріал щодо формування організаційно-економічного механізму управління та 

напрями інноваційного розвитку підприємств. Дані впровадження розміщено у 

лекційному матеріалі. За результатами  впровадження в навчальний процес ВНАУ 

було отримано відповідну довідку. 

 

Рис. 23. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційної роботи у навчальний процес кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування ВНАУ 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
1. 6-9 травня 2019 року взяв участь у Міжнародній виставці 

риби/морепродуктів і технологій переробки та поставки морепродукції «Seafood 

Expo Global & Seafood Processing Global 2019», Бельгія, Брюссель. 

  

 

Рис. 24-25. Міжнародна виставка риби/морепродуктів і технологій 

переробки та поставки морепродукції «Seafood Expo Global & Seafood Processing 

Global 2019», Бельгія, Брюссель, 6-9.05.2019 р. 



22 
 

2. 26 травня 2019 р. взяв участь у спортивно-благодійному заході України 

«27-Й ПРОБІГ ПІД КАШТАНАМИ», що проходив у м. Київ у день святкування 

Дня Києва. Старт Пробігу та розважальна частина пройшли на Майдані 

Незалежності. За попередніми даними, у центрі столиці зібралися понад 18 тисяч 

учасників, а також рекордна кількість корпоративних команд – понад 500. Взяв 

безпосередню участь у завершальному і найяскравішому старті – традиційний 

наймасштабніший «Благодійний забіг», учасники якого пробігли 5 км 

центральними вулицями Києва. 

 
 

Рис. 26. Участь у благодійній акції «27-Й ПРОБІГ ПІД КАШТАНАМИ»,  

м. Київ, 26.05.2019 р. 

 3. 15 лютого 2020 року взяв участь у 3 турі Ліги НФСУ Києва – 2020 зі 

снукеру та посів 1 місце. У змаганнях брали участь 17 учасників. 
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Рис. 27-28. Скріншот підсумків турніру Ліги НФСУ Києва – 2020 зі снукеру, 

15.02.2020 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 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

страхування 

13.06.2019 р. 
Економіки та 

підприємництва 
21.08.2019 р. 

Другий 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

страхування 

09.06.2020 р. Обліку та аудиту 12.06.2020 р. 

Третій     

Четвертий     
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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 

 

  

 
 


