
Професійне резюме (CV) 

1. Завальнюк Олександр Іванович 

2. Завідувач сектору науково-економічних досліджень відділу науково-організаційної роботи 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ науково-організаційної роботи 

4. Рік народження – 1963 

5.  Науковий  ступінь - немає 

6. Вчене звання - немає 

7. Загальна кількість друкованих праць – 33 

8.  Загальний  стаж  наукової  роботи – 16  років (УІЕСР – 12 років) 

2011–2016 рр. – завідувач сектору – старший науковий співробітник сектору формування та 

використання зборів відділу економічних досліджень; 

2016 – 2019 рр. – заступник завідувача відділу – завідувач сектору економічних досліджень та 

формування і використання зборів відділу науково-організаційної роботі;  

2019 – 2020 рр. – завідувач сектору економічних досліджень та формування і використання зборів 

відділу науково-організаційної роботі; 

2020 – 2023 рр. – завідувач сектору науково-економічних досліджень відділу науково-

організаційної роботи. 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО – немає  

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами – немає 

11. Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень, науково-дослідний профіль: 

науково-методичний та організаційний супровід економічної діяльності Інституту та його філій; 

розробка технологічних карт та нормативних витрат на проведення різноманітних досліджень 

сортів рослин; формування сортових рослинних ресурсів і ринку насіння; насіння і садивний 

матеріал як об'єкт інтелектуальної власності. 

 

Важливі посади і обов’язки за межами Установи: головний спеціаліст відділу організаційно-

методичного забезпечення розробки стратегії розвитку управління стратегічних 

досліджень Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України; головний 

спеціаліст головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації.  

 

12. Список найважливіших робіт за звітний період (не більше 10 публікацій): 

 
 
 
№ 

з/п 

 
 
 

Назва 

Видавництво, журнал (назва, 

номер, рік, сторінки) чи номер 

авторського свідоцтва 

 
 
 
Прізвища співавторів 

 
1. 

Seeds and planting material as an 

innovative crop product 
Журнал «Економіка АПК», 

№1, 2020 р., С. 82-84. 

Захарчук О. 

 
2. 

Інноваційно-інвестиційний 

розвиток ринків технічних 

засобів, насіння та 

технологій у рослинництві 

Монографія, К.: ННЦ «ІАЕ», 

2022/11, 274 с. 

 Захарчук О., 

Вишневецька О., 

Навроцький Я. 

 
3. 

Формування сортових 

рослинних ресурсів та їх роль 

для розвитку насінництва 

Журнал «Економіка АПК», 

№7, 2020 р., С. 39-53. 

Захарчук О., 

Ткачик С. 

 
 

4. 

Насіння і садивний матеріал 

як об'єкт інтелектуальної 

власності 

К: ННЦ "Інститут аграрної 

економіки", 2014. 

Захарчук О., 

Кисіль М., 

Кропивко В. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=8124862578547359539&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=8124862578547359539&btnI=1&hl=uk


 
 

5. 

Інноваційно-інвестиційний 

розвиток основного капіталу 

сортодослідних установ 

Науково-практична 

конференція "Формування й 

відтворення аграрного капіталу 

та розвиток ринків ресурсів", 

ННЦ "ІАЕ", 2017/9. 

 

 

- 

 
6. 

Кредитування підприємств 

та оцінка їх 

кредитоспроможності. 

Вісник університету 

«Україна», серія: економіка, 

менеджмент, маркетинг, 2022, 

№ 7 (34), С. 6–17. 

  Захарчук О. 

 
7. 

Методичні рекомендації із 

складання технологічних карт 

для філій Українського 

інституту експертизи сортів 

рослин 

 

Вінниця: ТОВ "Твори", 

2022/12, 96 с. 

Мельник С.,  

Захарчук О.,  

Попова О., 

Ткачик С., 

Трофімова Г., 

Коцюбинська Л.,  

Коваль О. 

  
8. 

Довідник економіста 

сільськогосподарського 

підприємства 

К: ННЦ "Інститут аграрної 

економіки", 2018/10, 600 с. 

Лупенко Ю., 

Захарчук О.,  

Пугачов М. та ін. 
 

9. 
Визначення нормативної 

потреби в основних виробничих 

засобах наукової 

сільськогосподарської установи 

Матеріали IІI міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Новітні 

агротехнології», Київ, 2022/8,  

С.18. 

Захарчук О. 

 
10. 

Роль та практичне значення 

технологічних карт у 

рослинництві 

Вісник університету 

«Україна», серія: економіка, 

менеджмент, маркетинг, 2021, 

№ 3 (30), С. 6–17. 

Захарчук О., 

Пивовар В. 

 


