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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Тітов Денис Васильович 

 

E-mail: dentitov823@gmail.com 

ORCID: Denys Titov https://orcid.org/0000-0002-0112-6663 

Researcher ID: T-3882-2018 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations? 

user=FtuAcPAAAAAJ&hl=uk 

Освіта: 

01.09.2001 – 30.05.2012 pp. – Вінницька СЗОШ І-ІІІ ступенів № 20, 

м. Вінниця (золота медаль); 

01.09.2012 – 30.06.2016 pp. – Вінницький національний аграрний університет, 

економічний факультет, спеціальність «Фінанси і кредит», отримав диплом 

бакалавра; 

01.09.2016 – 28.02.2018 pp. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність «Фінанси, банківська 

справа та страхування», отримав диплом магістра з відзнакою; 

14.09.2018 р. – по теперішній час – аспірант денної державної форми навчання зі 

спеціальності 051 – економіка кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.  

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та аудиту Вдовенко 

Лариса Олександрівна. 

 

Сфера наукових інтересів: фінанси, регіональна економіка, аналітика. 

 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету (дата та номер 

протоколу): «Організаційно-економічний механізм розвитку територіальних 

сільських громад в Україні»,  яку затверджено на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету (протокол № 2 від 

26.09.2018 р.) 

mailto:dentitov823@gmail.com
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Рис.1. Аспіранти після затвердження тем дисертацій на Вченій раді ВНАУ, 26.09.2018 р. 

 

 
Рис.2. Розробка алгоритму роботи над індивідуальним планом з науковим керівником д.е.н., 

професором, завідувачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та 

аудиту Вдовенко Л.О. 

Досвід роботи:  

10 травня – 9 червня 2016 р. – виробнича практика у страховому відділі ПрАТ 

«Страхова компанія «Місто», м. Вінниця; 

22 травня – 26 червня 2017 р. – виробнича практика у AT КБ «Приватбанк», 

м. Вінниця; 

15 січня – 5 лютого 2018 р. – виробнича практика у AT «ОТП БАНК»,  

м. Вінниця; 

з 1 лютого 2020 р. – по теперішній час - асистент на кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет за 

суміцсництвом. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

 
Рис.3. Успішність аспіранта Тітова Д.В. 
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Рис.4. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в 

 наукових дослідженнях», 24.05.2019 р. 
 

 
Рис.5. Складання іспиту з дисципліни «Методи і моделі управління економічними 

системами в умовах євроінтеграційних процесів», 27.11.2019 р. 
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Рис.6. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій школі», 29.11.2019 р. 

 

 

 
Рис.7. Складання заліку з дисципліни «Прикладна інноваційна економіка», 25.11.2020 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.8. Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта Тітова Д.В.  
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Публікації 
 

Наукові публікації у фахових виданнях 
 

1. Вдовенко Л.О., Тітов Д.В. Стан та проблеми розвитку об'єднаних 

територіальних громад в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. № 31. URL: 

http://www.market-infr.od.ua/uk/31-2019. 

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 
 

1. Тітов Д.В. Фінансова спроможність та забезпечення дохідності об'єднаних 

територіальних громад. Polish journal of science. 2020. № 26. С. 24-29. 

2. Тітов Д.В. Характеристика підприємництва та особливості його розвитку 

на сільських територіях. The scientific heritage. 2020. № 47. Vol 7.  

С. 53-56. 

3. Vdovenko L., Titov D. Formation of the revenue base of the budgets of the united 

territorial communities. The scientific heritage. 2020. № 53. Vol 3. P. 27-35.  

 

Матеріали конференцій 
 

1. Вдовенко Л.О., Тітов Д.В. Проблеми розвитку сільських територіальних 

громад. Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та 

оподаткування в аграрному секторі економіки: Матеріали ХІ Міжнародної 

науково‐практичної конференції. 7 грудня 2018 р. м. Київ. С. 107–109. 

2. Тітов Д.В. Основні напрямки соціально-економічного розвитку сільських 

територіальних громад в Україні. Перспективні напрямки розвитку економіки, 

фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей 

Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава. 9 березня  

2019 р. С. 42–44. 

3. Тітов Д.В. Cтратегічні підходи до економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад. Авіація, промисловість, суспільство: матеріали І Міжнар. 

наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС. Харків. ХНУВС. 2020. Ч. 2. С. 

418-421. 
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Участь у конференціях 
 

1. ХІ Міжнародна науково‐практична конференція «Європейський вектор 

розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі 

економіки», м. Київ, 7 грудня 2018 р. Тема доповіді: «Проблеми розвитку сільських 

територіальних громад». 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрямки 

розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика»,                 

м. Полтава, 9 березня 2019 р. Тема доповіді: «Основні напрямки соціально-

економічного розвитку сільських територіальних громад в Україні». 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», м. Немирів, 04-05 квітня 2019 р. Тема доповіді: 

«Аналіз соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад в 

Україні». 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», 

м. Вінниця, 18-19 квітня 2019 р. Тема доповіді: «Розвиток об’єднаних 

територіальних громад в Україні». 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка, бізнес та 

управління» (для представників наукової спільноти, бізнесу, викладачів та 

студентів), м. Могилів-Подільський, 22-23 квітня 2019 р. Тема доповіді: «Реформа 

децентралізації в Україні: аналіз, проблеми та напрями розвитку». 

6. 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: «Облігації внутрішньої державної позики України, як додаткове 

джерело доходу бюджетів об'єднаних територіальних громад». 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Земля-потенціал 

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

24-25 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Земельні ресурси та їх вплив на розвиток 

об’єднаних територіальних громад». 
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8. 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».  

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 

основних джерел доходів об’єднаних територіальних громад в Україні». 

 

 

  
Рис. 9. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Інфраструктура ринку», 2019 р., №31 
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           Рис. 10. Наукова публікація у міжнародному збірнику «Polish journal of science», 2020 р., № 26  

 

 

        Рис. 11. Наукова публікація у міжнародному збірнику «The scientific heritage», 2020 р., № 47 
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        Рис. 12. Наукова публікація у міжнародному збірнику «The scientific heritage», 2020 р., № 53 

 

 

Рис. 13. Матеріали ХІ Міжнародної науково‐практичної конференції, 07.12.2018 р. 
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Рис. 14. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 09.03.2019 р. 

 

  

Рис. 15. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Авіація, промисловість, 

суспільство», 14.05.2020 р. 

 

 
Рис. 16. Сертифікат про участь у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції                         

07.12. 2018 р. 
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Рис. 17. Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції  

від 9 березня 2019 р. 

 
Рис. 18. Програма і сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», 04-05.04.2019 р. 

 

  
Рис. 19. Програма і сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний 

стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», 18-19.04.2019 р. 
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Рис. 20. Програма і сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Економіка, бізнес та управління», 23.04.2019 р. 

 

Рис. 21. Програма і сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів», 16.05.2019 р. 
 

 

Рис. 22. Програма про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Земля-потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 24-25.10.2019 р. 
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Рис. 23. Програма про участь у Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики: 

професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці», 12-13.03.2020 р. 

 

 
Рис. 24. Програма про участь у Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих 

вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах 

конвергенції», 14-15.05. 2020 р. 
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Рис. 25. Виступи аспіранта Тітова Д.В. на науково-практичних конференціях  

 

Участь у науково-дослідній роботі 
 

Ініціативні тематики: 

1. «Організаційно-економічний механізм розвитку конкурентоспроможності 

виробництва та переробки сільськогосподарської продукції», яка затверджена в 

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

присвоєнням державного реєстраційного номера (0116U006037), термін виконання 

2016-2018 рр.  Рішення засідання кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування про прикріплення до тематики (протокол №4 від 26.09.2018 р.). 

2. «Управління розвитком економічних систем в умовах міжнародної 

конвергенції аграрного бізнесу», яка затверджена в Українському інституті 

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

реєстраційного номера (0117U004204) термін виконання 2017- 

2020 рр. Рішення засідання кафедри економіки про прикріплення до тематики 

(протокол №11 від 20.02.2020 р.). 
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Рис. 26. Програма ініціативної тематики «Управління розвитком економічних систем в умовах 

міжнародної конвергенції аграрного бізнесу» 
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Рис. 27. Календарний план ініціативної тематики «Управління розвитком економічних систем в 

умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу» 
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Цитування наукових публікацій: 

 
Рис.28. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Тітова Д.В. ORCID ID 

(Denys Titov https://orcid.org/0000-0002-0112-6663) 

 

 
Рис.29. Міжнародний ідентифікатор Researcher ID аспіранта Тітова Д.В., який інтегрується з 

наукометричною базою Web of Science (WoS) (T-3882-2018)  
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Рис. 30. Профіль аспіранта Тітова Д.В. в «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Педагогічна практика 

Розпочав свою педагогічну діяльність у лютому 2020 року на посаді 0,5 

ставки асистента кафедри фінансів, банківської справи та страхування.  

За період роботи на посаді асистента кафедри виконав загальне навчальне 

навантаження у 2019-2020 навчальному році 210 годин та у 2020-2021 навчальному 

році 154 годин. 

 

Рис.31. Навчальне навантаження асистента, 0,5 ставки на 2019-2020 н.р. 

 

 

Рис.32. Навчальне навантаження асистента, 0,25 ставки на 2020-2021 н.р. 
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За звітний період провів практичні заняття з навчальних дисциплін: 

1. «Фінанси» для студентів 2 курсу факультету обліку та аудиту денної форми 

навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та студентів 2 курсу 

факультету економіки та підприємництва денної форми навчання ОКР «Бакалавр» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

2. «Фінансовий менеджмент» для студентів 5 курсу факультету обліку та 

аудиту денної форми навчання ОКР «Магістр» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».  

3. «Управління фінансовими ризиками» для студентів 5 курсу факультету 

обліку та аудиту денної форми навчання ОКР «Магістр» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

Практичні заняття проводилися згідно методичних рекомендацій для 

проведення практичних занять. 

За звітний період розроблено наступні методичні вказівки та програми 

дисциплін: 

1. Управління фінансовими ризиками. Методичні вказівки та завдання для 

практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня 

«Магістр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування». Вінниця: ВНАУ. 2020. 79 с. 

2. Управління фінансовими ризиками. Методичні вказівки і завдання і 

завдання для самостійної роботи студентів галузі знань галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

страхування». Вінниця: ВНАУ. 2020. 76 с. 

3. Фінанси. Методичні вказівки та завдання для практичних занять та 

виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання  

освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
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спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вінниця: ВНАУ. 

2020. 133 с. 

4. Фінанси. Методичні вказівки та завдання для практичних занять та 

виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання  

освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка». Вінниця: 

ВНАУ. 2020. 118 с.  

5. Управління фінансовими ризиками. Програма дисципліни для студентів 

денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Магістр», галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» Вінниця: ВНАУ. 2020. 18 с. 

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

проведено відкрите лекційне зайняття з дисципліни «Фінанси», яке відбулось 

29.09.2020 року (четверта пара 13:10) в аудиторії 513 для студентів 2 курсу 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа тастрахування» денної форми 

навчання на тему «Місцеві фінанси».  

Також під час проходження педагогічної практики розроблено та 

опубліковано методичні рекомендації – Фінанси. Методичні вказівки та завдання 

для практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання  освітнього 

рівня «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вінниця: ВНАУ. 2020. 133 с. 
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Рис. 33. Методичні вказівки для практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання 

2-го курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».  м. Вінниця, 2020 р. 
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Рис. 34. Проведення відкритого лекційного заняття 29.09.2020 р. 

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

матеріал щодо реалізації реформи децентралізації протягом 2014-2020 років та її 

вплив на розвиток місцевих бюджетів. Дані впровадження розміщено у лекційному 

матеріалі. За результатами  впровадження в навчальний процес ВНАУ було 

отримано відповідну довідку. 
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Рис. 35. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень дисертаційної роботи на тему: 

«Організаційно-економічний механізм розвитку територіальних сільських громад в Україні» у 

навчальний процес ВНАУ 
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Вебінари 

З 02 червня по 05 червня 2020 року взяв участь у онлайн-вебінарах на теми: 

«Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection», «Критерії та 

процедури відбору видань до Web of Science Core Collection», «Профіль установи у 

Web of Science: створення, корегування, використання» та «Можливості 

аналітичного інструменту InCites». Всі учасники даних вебінарів отримали 

сертифікати. 

 
Рис.36. Вебінари щодо використанням бази даних Web of Science, 02-05.06.2020 р. 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
1. 6 листопада 2018 року був присутній на зустрічі із народним депутатом 

України, першим заступником голови комітету з питань науки і освіти Верховної 

Ради України Співаковським Олександром Володимировичем, який розповів, ким, 

на його думку, є лідер і чим він відрізняється від керівника. Адже на посаду можна 

призначити, а лідером потрібно стати. 

 
Рис. 37. Зустріч із народним депутатом України, першим заступником голови комітету з 

питань науки і освіти Верховної Ради України Співаковським Олександром Володимировичем, 6 

листопада 2018 року 

 

2. 21 лютого 2019 року взяв участь у семінарі на тему «Можливості платформи 

Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання», який відбувся на 

базі Вінницького національного аграрного університету та був проведений 

Тихонковою Іриною Олександрівною (представник Clarivate Analytics в Україні). 

 
Рис. 38. Семінар на тему «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень та 

навчання» 

3. 6 червня 2019 року в рамках Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового 
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виробництва» на базі ВНАУ для викладацького складу та аспірантів відбулась 

лекція директора Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних 

наук України, д.е.н., професора, академіка НААНУ Сичевського Миколи 

Петровича на тему «Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та 

розвитку держави». 

 
Рис.39. Лекція директора Інституту продовольчих ресурсів НААНУ,  доктора економічних наук, 

професора, академіка, члена-кореспондента НААНУ Сичевського Миколи Петровича 

 

4. 11 жовтня 2019 року був присутній на презентації та відкритті Центру 

підтримки технологій та інновацій TISC на базі Вінницького національного 

аграрного університету. Це перший цент у Вінниці і вже восьмий центр в Україні. 

Центр надає послуги з патентного пошуку та аналізу, консультує науковців з 

питань захисту інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівні, 

підтримує винахідників у процесі комерціалізації розробок та створенні бізнес-

проектів.  

 

Рис. 40. Відкриття Центру підтримки технологій та інновацій (TISC) на базі Вінницького 

національного аграрного університету, 11.10. 2019 р. 

5. В лютому 2020 року взяв участь у конкурсі серед здобувачів вищої освіти 

по відбору експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
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(НАЗЯВО)  для проведення акредитації освітніх програм зі спеціальності 

051 – економіка. В рамках конкурсу було прослухано онлайн курс на платформі 

Prometheus, загальною тривалістю приблизно трьох годин,  орієнтований на 

здобуття слухачами всіх необхідних теоретичних знань, ознайомлення із 

процедурою акредитації освітніх програм, критеріями оцінювання та роллю 

експерта. За підсумками прослуховування онлайн курсу було пройдено контрольне 

тестування.  

 

Рис.41. Конкурс від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з набору 

експертів по акредитації освітніх програм 

 

6. В травні 2020 року взяв участь у 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.  
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Рис. 42. Участь у щорічному конкурсі 2020 Essay Award for Young Economists 
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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 
Економіки та 

підприємництва 
18.06.2019 р. 

Другий 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

страхування 

09.06.2020 Обліку та аудиту 12.06.2020 р. 

Третій     

Четвертий     

 

 
Рис. 43. Звітування аспіранта про виконання індивідуального плану роботи за навчальний рік,                 

червень 2020 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 

 

  

 
 


