
Кафедра Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
ПІБ викладача Захарченко Петро Володимирович

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365)

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних
наукових виданнях, що включені до переліку фахових
видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus,
Web of Science Core Collection;

1. Zakharchenko P. V., Gavrysh О. M., Yudicheva O. P. Peculiarities of
developing professional competencies of commodity trading experts in construction.
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2018 Dec.
VI (30), Is. 184. Р. 65-68. (Index Copernicus, Google Scholar та ін.).

2. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Іващенко Ю.В. Інноваційний розвиток ринку
сухих будівельних сумішей в Україні // Вісник Львівського торговельно-економічного
університету. Технічні науки, випуск 19. Львів, 2018.- С.23 – 29. (Ulrich’s Periodicals,
Google Scholar).

3. Захарченко П. В., Юдічева О. П., Паламарчук О. К. Дослідження
алгоритму кодування шпалер різних типів за УКТЗЕД з метою їх правильного
митного оформлення. Товарознавчий вісник: збірник наукових праць. 2019. Вип.
12. С. 105−115.

4. Samoilenko А.А., Yudicheva O. P., Zaharchenko P.V. State and Prospects of
Ceramic Tiles Market Development in Ukraine. SWorldJournal, 2022. Is. 11, Part 4.
Р. 29-37. (Index Copernicus, Google Scholar).

5. Zakharchenko, I. Ogorodnik, L. Alaverdian, I. Telyushchenko / Modern
development of the market of ceramic construction products of Ukraine in the context of the
European integration process / Вісник НГУ. – №3. – 2020.

6. Р. Kulikov, P. Zakharchenko, V. Lych, R. Dymenko (2022) Strategies for
financing infrastructure projects in the sphere of public-private partnership. NAUKOVYI
VISNYK Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 3(189), 156–163. (Scopus)

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти
деклараційних патентів на винахід чи корисну модель,
включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв
про реєстрацію авторського права на твір;

Патент України № 133850 від 25.04.19 р. на корисну модель «Хомутовий (кільцевий)
товстоплівковий нагрівач

3) наявність виданого підручника чи навчального
посібника (включаючи електронні) або монографії
(загальним обсягом не менше

1. Захарченко П. В., Кутліна І. Ю., Юдічева О. П., Шеремет М. М.
Інфраструктура товарного ринку. Практикум: навч. посіб. – Київ: ФОП
Сладкевич, 2021. – 153 с.



5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві
(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного
співавтора);

2. Захарченко П. В., Гавриш О. М., Захарєнков Р. Д., Павлик А. В. Товарознавство
тепло- та звукоізоляційних матеріалів і виробів в енерго-зберiгаючих
технологіях. 2-ге вид. виправл. та доповн.: підручник / П. В. Захарченко, О. М.
Гавриш, Р. Д. Захарєнков, А. В. Павлик– К.: КНУБА, ДГЦУ, «Центр учбової
літератури», 2019.– 400 с.

4) наявність виданих навчально-методичних
посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів
вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів
на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/
робочих програм, інших друкованих навчально-методичних
праць загальною кількістю три найменування;

1. Захарченко П. В., Огороднік І. В., Юдічева О. П. Експертиза товарів:
методичні вказівки до виконання курсових робіт. Київ: КНУБА, 2018. 22 с.
2. Захарченко П. В., Гавриш О. М., Юдічева О. П. Сучасні системи

будівництва: методичні вказівки до виконання курсових робіт. Київ: КНУБА,
2018. 26 с.
3. Захарченко П. В., Огороднік І. В., Юдічева О. П. Експертиза товарів.

Методичні вказівки до виконання завдань для самостійних робіт. Київ:
КНУБА, 2018. 20 с.
4. Самойленко А. А., Юдічева О. П. Товарознавство. Харчові продукти:

опорний конспект лекцій: у 2-х ч. Ч. 1. Продукти рослинного походження.
Київ : КНУБА, 2019. 168 с.
5. Самойленко А. А., Юдічева О. П. Товарознавство. Харчові продукти:

методичні рекомендації до виконання самостійної роботи Київ : КНУБА, 2019.
60 с.
6. Захарченко П. В., Самойленко А. А., Юдічева О. П., Варшавець П. Г.

Дослідна робота: методичні рекомендації до виконання завдань для
самостійних робіт. Київ : КНУБА, 2019. 16 с.
7. Захарченко П. В., Самойленко А. А., Юдічева О. П., Варшавець П. Г.

Дослідна робота : методичні рекомендації до виконання завдань
практичних занять. Київ: КНУБА, 2019. 28 с.
8. Захарченко П. В., Самойленко А. А., Юдічева О. П., Варшавець П. Г.

Дослідна робота : методичні рекомендації до виконання завдань лабораторних
занять. Київ : КНУБА, 2020. 28 с.
9. Захарченко П. В., Самойленко А. А.,Юдічева О. П. Товарознавство. Харчові
продукти: збірник ситуаційних вправ. Київ : КНУБА, 2020. 32 с.

1. 14. Захарченко П. В., Огороднік І. В.,Юдічева О. П. Оцінювання відповідності:
методичні рекомендації до виконання практичних робіт. Київ : КНУБА, 2021.
32 с.



2. 15. Захарченко П. В., Огороднік І. В., Юдічева О. П. Оцінювання
відповідності : методичні рекомендації до виконання завдань для самостійних
робіт. Київ: КНУБА, 2021. 28 с.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; -
6) наукове керівництво (консультування) здобувача,

який одержав документ про присудження наукового
ступеня;

-

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного
опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради,
або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених
рад;

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків)
наукового керівника або відповідального виконавця
наукової теми (проекту), або головного редактора/члена
редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового
видання, включеного до переліку фахових видань України,
або іноземного наукового видання, що індексується в
бібліографічних базах;

Завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві з моменту
відкриття спеціальності (2003 р.).

9) робота у складі експертної ради з питань проведення
експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої
експертної ради як експерта Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, або у складі
Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з
вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних
комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-
методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з
вищої або фахової передвищої освіти МОН,
наукових/науково-методичних/експертних рад органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, або у
складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення
планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю);

-



10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх
проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність
звання “суддя міжнародної категорії”;

-

11) наукове консультування підприємств, установ,
організацій не менше трьох років, що здійснювалося на
підставі договору із закладом вищої освіти (науковою
установою);

Наукове консультування та взаємна співпраця з наступними підприємствами:
ТОВ «Укрполімерконструкція»;
ТОВ "Вік-Буд Трейд";
Асоціація "Виробники пінопласту" України;
ПТК ТОВ «Агромат»;
ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)»;
ТОВ «Кнауф Інсулейшн» Україна та ТОВ «Кнауф Гіпс Київ».

12) наявність апробаційних та/або науково-
популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або
науково-експертних публікацій з наукової або професійної
тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Захарченко П. В., Юдічева О. П., Алавердян Л. М. Компетентнісно-
орієнтований підхід до підготовки фахівців з товарознавства та комерційної
діяльності в будівництві. Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації:
матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції, (м.
Полтава, 19–20 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс]. Полтава: ПУЕТ, 2018. С.
44-46.
2. Захарченко П. В., Юдічева О. П. Реалізація принципу створення умов для

освіти протягом життя в Україні. Соціально-гуманітарні науки та сучасні
виклики : матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, (м. Дніпро, 25-26
травня 2018 р.) / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2018.
Ч.ІІ. С. 135−136.
3. Захарченко П. В., Юдічева О. П., Лисіна Т. В. Формування професійних

компетентностей в товарознавців-комерсантів для сфери будівництва.
Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти :
матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.
Старобільськ, 27–28 листопада 2018 року). Полтава : ПУЕТ, 2018. С. 381-384.
4. Stefanova Olena, Zakharchenko Petro, Yudicheva Olha. Класифікація та

характеристика сучасного асортименту геотекстилю. Conference Proceedings
International Scientific-practical conference of Young Scientists «BUILD MASTER
CLASS 2019» (Kyiv, 27-29.11.2019) [Електронний ресурс]. Київ : КНУБА, 2019.
С. 336-337.
5. Кулібаба Олександра, Захарченко Петро, Лопатьєв Петро, Юдічева



Ольга. Проблеми та перспективи розвитку виробництва портландцементу в
Україні. Conference Proceedings International Scientific-practical conference of
Young Scientists «BUILD MASTER CLASS 2019» (Kyiv, 27-29.11.2019)
[Електронний ресурс]. Київ : КНУБА, 2019. С. 338-339.
6. Захарченко П.В., Юдічева О.П., Онопрієнко В. В. Стан та напрямки

розвитку ринку цегли в Україні. Інновації в управлінні асортиментом, якістю
та безпекою товарів і послуг : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної
конференції (у дистанційній формі) (м. Львів, 5 грудня 2019 р.): тези доповідей
/ Відп. ред. П. О. Куцик [Електронний ресурс]. Львів: Видавництво «Растр-7»,
2019. С.21-23.
7. Zakharchenko P., Yudicheva O. Interrelation Between the Level of

Professional Motivation and the Acquired Professional Competences. KNOWLEDGE
MANAGEMENT, ECONOMICS AND LAW: Proceedings of the 1st International
Scientific Conference. December 5–6, 2019. Batumi, Georgia: Publishing House
«Kalmosani», 2019, Р. 88-90.
8. Захарченко П. В., Юдічева О. П. Використання підходів

студентоорієнтованого навчання під час викладання навчальної дисципліни
«Технологія торговельних процесів та мерчандайзинг». Маркетингові
стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку :
Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ;
відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2020. С. 165-167.
9. Юдічева О. П. Застосування «годин генія» під час підготовки здобувачів

вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність». Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний
стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. /
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2020.
С. 170-171.
10. Zakharchenko P., Yudicheva О. Modern trends and possibilities of using a

competency-based approach for training commodity specialists for construction area.
Качество и сертификация на продуктите : сборник с доклади от
международна научно-практическа конференция. 2020. Варна: Издателство
«Наука и икономика», Икономически университет. С. 347-355.
11. Захарченко П. В., Юдічева О. П. Гейміфікація в освітньому процесі :



досвід і переваги застосування : Маркетингові стратегії, підприємництво і
торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-
практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред.
П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. С. 41-43С. 297 – 299.
101. Захарченко П. В., Юдічева О. П. Трансформація освітніх програм

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 075 “Маркетинг” та 076
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” в умовах воєнного часу та
поствоєнній відбудові України. Сучасні напрями розвитку економіки,
підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали
Міжнародної наук.- практ. конф» (ЛТЕУ, м. Львів, 01-02 червня 2022 р.) /
[відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.] - Львів: вид-во Львівського торговельно-
економічного університету, 2022. С.37-38

13) проведення навчальних занять із спеціальних
дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної
підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

-

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце
на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),
або робота у складі організаційного комітету / журі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво
постійно діючим студентським науковим гуртком /
проблемною групою; керівництво студентом, який став
призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських
мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у
складі організаційного комітету або у складі журі
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших
культурно-мистецьких проектів (для забезпечення
провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-
творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став
призером або лауреатом міжнародних мистецьких

Магістерська робота Ніколаєвої Юлії Станіславівні (2019 р., керівник – Захарченко
П.В.) отримала призове місце на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів
вищих навчальних закладів зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», що відбулося на базі Одеського національного політехнічного
університету у березні 2019 року. Тема дипломної роботи «Техніко-економічна оцінка
варіантного проекту житлового будинку з максимально зниженим енергоспоживання».



конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів,
фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у
складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів);
керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських,
Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх,
етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України;
виконання обов’язків тренера, помічника тренера
національної збірної команди України з видів спорту;
виконання обов’язків головного секретаря, головного судді,
судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво
спортивною делегацією; робота у складі організаційного
комітету, суддівського корпусу;

15)керівництво школярем, який зайняв призове місце
III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів —
членів Національного центру “Мала академія наук
України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру
“Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-
наукового/освітньо-творчого) рівня);

-

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих
військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із
специфічними умовами навчання, військових навчальних
підрозділів закладів вищої освіти);

-

17) участь у міжнародних операціях з підтримання
миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй
(для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої
освіти із специфічними умовами навчання, військових

-



навчальних підрозділів закладів вищої освіти);
18) участь у міжнародних військових навчаннях

(тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів
НАТО(для вищих військових навчальних закладів,
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

-

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у
професійних та/або громадських об’єднаннях;

Член Громадської організації «Українське товариство товарознавців та
технологів «ГО «УТТТ», що входить до Київського місцевого осередку на базі
Київського національного університету будівництва і архітектури, Віце-
президент Академії Будівництва України

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не
менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної,
наукової діяльності).

-


