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1. Ідентифікатори автора ResearcherID   
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ORCHID   
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Google Scholar 
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2. Освіта та кваліфікація 

(із зазначенням року, 

закладу вищої освіти, 

спеціальності, у тому 

числі наукової) 

У 2001 р. закінчила Вінницький державний аграрний 

університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». 

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню 

кандидата економічних наук у Київському ННЦ «Інституті 

аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка 

та управління національним господарством, тема 

дисертації «Управління зайнятістю сільського населення в аграрній 

сфері (на матеріалах Вінницької області)». 

Науковий керівник: д. е. н., проф. Якуба К.І. 

3. Підвищення 

кваліфікації 

Підвищення кваліфікації Вінницький національний 

аграрний університет, сертифікат № 106/20,  

тема: «Методика викладання економічних дисциплін», 

2020 р. 

4. Міжнародний досвід  

5. Особисті нагороди  

6. Перелік найвагоміших 

праць (заповнюється 

виключно відповідно до 

чотирьох підпунктів, 

наведених у прикладі, і у 

такій же послідовності) 

1. Монографії (розділи): 

- Трансформація національних економічних інтересів: 

монографія / Т.І. Павлюк, М.М. Бичков, Л.Б. 

Мартинова, Л.В. Осіпова, Н.М. Чорна. – Вінниця : ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 324с. (обсяг власних 73с.) 

- Павлюк Т.І. Ринок праці: теорія, методоло гія, практика: 

монографія. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕІ. 2018. 212 с. 

2. Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій: 

- Павлюк Т.І. Перспективи розвитку ринку праці в Україні. 

Інфраструктура ринку. 2017. №14. С.  247-251. (фахова, 

Index Copernicus).  

- Павлюк Т.І. Традиційні підходи до вирішення проблем на 

ринку праці. Глобальні та національні проблеми 

економіки. 2018. №21. С. 556-561. (фахова, Index 

Copernicus).  
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- Павлюк Т.І. Особливості зайнятості населення в 

сільському господарстві. Глобальні та національні 

проблеми економіки. 2018. №23. С. 515-419. (фахова, 

Index Copernicus).  

- Павлюк Т.І., Демченко О.П.  Соціальний захист – 

складова частина соціальної політики. Приазовський 

економічний вісник. 2019. №2 (13). С. 246-251. (фахова).  

- Павлюк Т.І. Особливості пенсійної системи в Україні та 

країнах Європи. Інфраструктура ринку. 2019. №29. 

С.391-397. (фахове видання, Index Copernicus). 

- Павлюк Т.І. Пенсійна система України та напрями її 

перебудови. Економічні студії. 2019.  червень Вип. 2(24). 

С.  247-251 (Index Copernicus).   

- Павлюк Т.І., Гаврилюк В. Державне регулювання 

зайнятості населення. Молодий вчений. 2019. № 4 (68). С. 

821-825  (Index Copernicus).   

 

7. Досвід роботи З 2009 р. працює у ВТЕІ КНТЕУ. Працювала на посадах: 

асистента, доцента кафедри філософії та економічної теорії 

 З 2018 р – на посаді доцента кафедри економіки та 

міжнародних відносин. У 2010 р. захистила дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, у 

2013 р. отримала звання доцента кафедри економічної 

економіки.  

 

 


