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1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до науково метричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web 

of Science Core Collection 

1.  Denis Yeremenko, Serhii Kalchenko, Diana Hrybova. Features of the use of resource potential 

in peasant farms // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4 (2018) No. 4 SEPTEMBER. Indexed 

in the following international databases: (ESCI) by Web of Science. – P. 140-144 

 

2 Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України. 

1. Єременко Д.В. Теоретичні аспекти реалізації інтеграційних процесів в аграрному секторі 

на основі кластерів // Науковий вісник Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія «Економічні науки» – 

Том 19 №76. – Львів: 2017. - С.56-60 

2. Єременко Д.В. Directions of increasing of small farms competitiveness // Збірник наукових 

праць ТДАТУ (економічні науки). Мелітополь: Мелітополь: Вид-во Мелітопольська 

типографія «Люкс». – 2017. – № 1 (33). С.128-134.  

3. Єременко Д.В. Ресурсне забезпечення конкурентоспроможного розвитку фермерських 

господарств //  Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» - Випуск 15. – 

Одеса: 2017. С. 77-81 

4. Єременко Д.В. Теоретичні засади конкурентоспроможного розвитку фермерських 

господарств // Науково-теоретичний збірник Вісник ЖНАЕУ – №2 (57), т. 2. – Житомир: 

2016. С. 53-59. 

5. Єременко Д.В. Кооперативне будівництво як фактор розвитку вітчизняного фермерства 

// Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – №17. – Луцьк: 2017. С. 82-

87. 

6. Єременко Д.В. Інституційний підхід як методологічна база дослідження 

конкурентоспроможного розвитку фермерського господарства // Економічний простір: 

Збірник наукових праць. – №116. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 124-132 

 

3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

1. Єременко Д.В. Конкурентоспроможність фермерських господарств України: теорія, 

методологія, практика: монографія. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр 

«Люкс», 2017. – 310 с. 

 

8 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  

Науково-технічна підпрограма № 2 на 2016-2020 роки «Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання» (державний  реєстраційний  номер 0111U002537) - виконання 

функцій виконавця підпрограми «Обліково-аналітичне забезпечення амортизаційної 

політики та аудиту аграрних підприємств» 

 

14 Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною 

групою 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Інформаційні системи та 

технології в економіці та туристичної діяльності» 

 



16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; 

 

Членство у Громадській організації «Інновації та соціально-економічні ініціативи», що 

здійснює профільну професійну діяльність. 


