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Пункт 1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection.(загальна кількість одна 

публікація) 

Захарченко О. Г. Енергетичний менеджмент у виробництві 

сільськогосподарської продукції / О. Г. Захарченко // Економіка АПК. – 2016. – №8. 

– С.79-86.Copernicus 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України (загальна кількість п’ять 

публікацій): 

1. Захарченко О. Г. Енергетичний менеджмент у виробництві 

сільськогосподарської продукції / О. Г. Захарченко // Економіка АПК. – 2016. – №8. 

– С.79-86. 

2. Захарченко О.Г. Система показників енергетичної ефективності 

виробництва насіння соняшника / В. І. Перебийніс, О. Г. Захарченко // Актуальні 

проблеми інноваційної економіки. – 2017. – №2. – С. 20-25. 

3. Перебийніс В. І. Енергетичний менеджмент логістичних систем 

підприємств / В. І. Перебийніс, О. Г. Захарченко // Науковий вісник Полтавського 

університету економіки і торгівлі. – 2017. - №1. – С. 36-39 

4. Захарченко О.Г.Енергетичний менеджмент в аспекті підвищення 

ефективності виробництва насіння соняшника /О.Г. Захарченко , Н.В. Кукіна. // 

«Глобальні та національні проблеми економіки». Миколаївський національний 

університет імені В.О. Сухомлинського. [Електронне наукове фахове видання.] 

Випуск № 5.2015. – С.407-409. 

5. Захарченко О.Г.Ефективність виробництва соняшнику в селянських 

домогосподарствах/ О.Г. Захарченко, С.В.Кальченко// Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За 

ред. Л.В.Синяєвої. - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська топографія «Люкс», 2016. -

№1(30). С.158-162.  

 

Пункт 3. Наявність виданої монографії: 

Перебийніс В.І. Ефективність використання енергетичних ресурсів у 

логістичних системах агропродовольчого комплексу: монографія/ В.І. Перебийніс, 

О.Г.Захарченко. – Полтава.: ПУЕТ, 2018. – 185 с. 

 

Пункт 7. Робота у складі науково-методичної комісій факультету 

економіки та бізнесу: 

Виконання функцій секретаря методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу ТДАТУ  в 2014-2016 роках  

 



Пункт 8. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми: 

«Розробка методики оцінки експортного потенціалу АПК регіону» 

номердержреєстрації: 0111U002737 

 

Пункт 13. Наявність виданих навчально-методичних матеріалів (загальна 

кількість три): 

Захарченко О.Г  Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з 

дисципліни «Світове сільськогосподарське виробництво та зовнішньоекономічна 

діяльність» для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за ОПП Агроінженерія зі 

спеціальності 208 Агроінженерія. / Мелітополь, 2016. – 35с. 

Захарченко О.Г  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Світове сільськогосподарське виробництво та зовнішньоекономічна діяльність» 

для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за ОПП Агроінженерія зі спеціальності 

208 Агроінженерія. / Мелітополь, 2016. – 36с 

Захарченко О.Г  Конспект лекцій з дисципліни «Світове сільськогосподарське 

виробництво та зовнішньоекономічна діяльність» для здобувачів ступеня вищої 

освіти магістр за ОПП Агроінженерія зі спеціальності 208 Агроінженерія. / 

Мелітополь, 2015. – 136с 

 

Пункт 15.  Наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

(загальна кількість сім публікацій): 

Захарченко О.Г.Логістичні підходи в управлінні енергетичними потоками 

олійножирового під комплексу/ О.Г.Захарченко Матеріали IV Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми 

розвитку національної економіки». – Полтава, 26 жовтня 2017 р. – Ч. 1. – С.182-183. 

Захарченко О.Г. Фактори зменшення енергоємності транспортування насіння 

соняшника / О.Г.Захарченко Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління». 

Полтава, 16–17 листопада 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 28-33 

Захарченко О.Г. Принципи розвитку експортного потенціалу./ О.Г.Захарченко 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . – Мелітополь, 14-15 

червня 2018 р. 

Захарченко О. Г. Енергозбереження як фактор сталого розвитку аграрного 

сектору України / О. Г. Захарченко // Фінансово-економічні проблеми сучасного 

світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях: тези 

доповідей на III Всеукр. наук.-практич. конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених, 14 лютого 2014 р. / Укладачі: Контурова С.М., Болгар Т.М., Яременко В.А. 

Редактор: Михайлюк С.О.: тези доп. – Кременчук, Кременчуцький інститут 

Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля, 2014. – С. 51–52. 

Захарченко О. Г. Показники виробництва насіння соняшника у когнітивному 

моделюванні / О. Г. Захарченко // Проблеми та перспективи розвитку економіки 

освіти регіону: тези доповідей на XI Міжнародній наук.-практич. конференції 



аспірантів, молодих учених та науковців: 21 квітня 2016р / За заг. ред.. П.І. 

Сокуренка: тези доп. – Кременчук: ПП Щербатих, 2016. – С. 51–52. 

Захарченко О. Г. Роль енергетичного менеджменту в стратегії розвитку 

аграрних підприємств / О. Г. Захарченко // Стратегія розвитку агропромислового 

виробництва: теорія, методологія, практика: зб. матер. міжнародної науково-практ. 

інтернет. конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської 

друкарні, 2015. – С. 20-21. 

Захарченко О.Г. Енергетичні потоки в логістичній  системі 

сільськогосподарського виробництва / О. Г. Захарченко // Матеріали V  науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку 

галузевої економіки та логістики»(20–21 квітня) м.Харків, 2017 , с.265-267 

 

Пункт 18.Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років. 

Наукове консультування підприємства ПАТ «Мелітопольський 

м’ясокомбінат»на період 2018-2019рр. 
 


