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науковців. Зб. наук. праць Одеського національного 

економічного університету. Науки: економіка, 

політологія, історія (Вип.1 (153)). – Одеса: ОНЕУ. –  

2012.  (фахове видання) 

Кулаковская Т.А.,  

Головаченко Т.А. 

Обзор и анализ мирового и украинского рынков кормов для 

домашних животных (статья) 

Прикладний менеджмент та інвестиції. 

Щоквартальний науково-практичний журнал 

ОНАХТ (Вип.2). – Одеса: ОНАХТ. – 2012 

Кулаковська Т.А., 

Шекера С.С. 

Аналіз українського ринку біологічного палива з відходів 

сільськогосподарських і промислових підприємств 

(стаття) 

Зернові продукти і комбікорми. Науково-

виробничий журнал ОНАХТ (Вип. 1 (45)). – Одеса: 

ОНАХТ. – 2012  (фахове видання) 

Кулаковська Т.А., 

Васильєва А.М. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємств виноробної 

галузі України (стаття) 

Науковий вісник. Всеукраїнська асоціація молодих 

науковців. Зб. наук. праць Одеського національного 

економічного університету. Науки: економіка, 

політологія, історія (Вип.15 (167)). – Одеса: ОНЕУ. 

–  2012   (фахове видання) 

Кулаковська Т.А., 

Васильєва А.М. 

Проблеми виходу на зовнішній ринок виноробної продукції 

України та шляхи їх вирішення (стаття) 

Науковий вісник. Всеукраїнська асоціація молодих 

науковців. Зб. наук. праць Одеського національного 

економічного університету. Науки: економіка, 

політологія, історія (Вип.20 (172)). – Одеса: ОНЕУ. 

–  2012  (фахове видання) 

Кулаковская Т.А. Анализ украинского рынка кормов для домашних животных: 

состояние и проблемы развития  (стаття) 

Зернові продукти і комбікорми. Науково-

виробничий журнал ОНАХТ (Вип. 3 47)). – Одеса: 

ОНАХТ. – 2012 



Автор і співавтори Назва роботи Місто, назва видавництва 

Кулаковська Т.А. Роль державного регулювання у подоланні протиріч між 

темпами зростання економіки України та розвинутих країн 

(стаття) 

«Вісник Тернопільського національного 

економічного університету»  (фахове видання) 

Кулаковська Т.А. Проблеми розвитку сировинної бази комбікормової 

промисловості України (тези) 

Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної 

конференції «Стратегія економічного розвитку 

харчової промисловості та забезпечення 

продовольчої безпеки країни». – Одеса: ОНАХТ. – 

2012 (29-31 жовтня) 

Меліх О.О. Стратегічний менеджмент підприємств харчової промисловості 

України в умовах загострення конкуренції 

Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції до 20-річчя кафедри менеджменту 

"Стратегічні імперативи сучасного менеджменту", 

2-3 лютого 2012 р. К.: КНЕУ 

Меліх О.О. Адаптивний стратегічний менеджмент підприємств харчової 

промисловості України 

Формування ринкової економіки: зб. наук. пр.  –  

Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного 

менеджменту : у 2 ч. – Ч. 1  К.: КНЕУ 

Меліх О.О. Стратегічність управління харчовими підприємствами в 

Україні (тези) 

Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції "Тенденції управління фінансовими та 

інноваційними процесами в умовах ринкових 

перетворень", 2 березня 2012 р. Вінниця: ВНТУ 

Меліх О.О. 

Анализ адаптивности стратегий экономического развития 

предприятий пищевой промышленности Украины 

Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля: науковий 

журнал,  - вип.2 [173]  - ч.1. Луганськ: Вид-во 

СНУім. Даля, ТОВ "Віртуальна реальність" 

Меліх О.О. 
Политический инструментарий адаптивного управления 

предприятиями пищевой промышленности Украины (тези) 

Бюлетень Міжнародного Нобелівського 

економічного форуму. – вип. 1 [5]  - том 2. 

Дніпропетровськ: ДУімНобеля, ТОВ "Роял Принт" 

Яблонська Н.В. Методологические аспекты формирования инвестиционного 

климата  (тези) 

Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної 

конференції «Стратегія економічного розвитку 

харчової промисловості та забезпечення 

продовольчої безпеки країни». – Одеса: ОНАХТ. – 

2012 (29-31 жовтня) 



Автор і співавтори Назва роботи Місто, назва видавництва 

Яблонська Н.В.  

Коновалова О.А. 

Виноделие Украины: реалии и перспективы развития  (тези) 

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Наука і життя» – 2011». – Миколаїв: 

НУК, 2012. –С. 13-16 

Яблонська Н.В.  

Гульпа О.А. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємств  виноградарсько-

виноробної галузі Одеського регіону (стаття) 

 

 Науковий вісник // Одеський державний 

економічний університет. –Науки: економіка, 

політологія, історія.   Одесса.  –2012. – №2 (154).  

– С. 46-53 (фахове видання) 

Яблонська Н.В.  

Бревнов  А.А. 

Тенденции развития рынка виноградного вина (стаття) 

 

Вісник Сумського державного університету Серія 

“Економіка”. –Суми, 2012, №2  (фахове видання) 

Гололобова Т.В.  Поліпшення якості, асортименту продукції – запорука сталого 

розвитку харчової промисловості 

Матеріали науково-практичної конференції 

«Стратегія економічного розвитку харчової 

промисловості та забезпечення продовольчої 

безпеки країни» 29-31 жовтня 2012 р. Одеса  

Фрум О.Л. Методические основы диагностики кризисного состояния 

предприятий (тези) 

Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної 

конференції «Стратегія економічного розвитку 

харчової промисловості та забезпечення 

продовольчої безпеки країни». – Одеса: ОНАХТ. – 

2012 (29-31 жовтня) 

Мартиновський В.С., 

Ігнатенко В.О. 

Сучасний стан та оцінка ефективності виробництва 

підприємств кондитерської промисловості України (стаття) 

Економіка харчової промисловості. – Одеса: 

ОНАХТ, 2012. – Вип. 2 (14) (фахове видання) 

Мартиновський В.С., 

Данілова А.М. 

Роль амортизаційної політики у підвищенні ефективності 

діяльності підприємств кондитерської промисловості (стаття) 

Економіка харчової промисловості. – Одеса: 

ОНАХТ, 2012. – Вип. 2 (14) (фахове видання) 

Мартиновський В.С., 

Фрум О.Л., Ковгунова 

А.В. 

Теоретичні підходи до категорії якості в умовах ринку 

(стаття) 

Економіка харчової промисловості. – Одеса: 

ОНАХТ, 2012. – Вип. 2 (14) (фахове видання) 

Шалений В.А. Аналіз впливу зовнішніх ризиків на діяльність підприємств 

хлібопекарської галузі України (тези) 

Матеріали 78-ї міжнародної  наукової конференції 

«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем 

харчування людства у 21-му столітті», НУХТ, Київ 

Ч 3 – 2012. – 118 с.   

Шалений В.А. Вплив впровадження системи управління ризиків виробничої 

системи на показники ефективності діяльності підприємства 

(стаття) 

Наука и инновации –Дніпропетровськ, Т 3 – 2012. – 

158 с.   



Автор і співавтори Назва роботи Місто, назва видавництва 

Сулевський В. В., 

Чехович С.І. 

Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємств в 

умовах економічної кризи (на прикладі кондитерської галузі)   

Економіка харчової промисловості: Науковий 

журнал. – Одеса, 2011. – № 3 (11)  

Сулевський В. В. Злиття та поглинання як фактор підвищення вартості 

підприємств (стаття) 

Економіка харчової промисловості: Науковий 

журнал. – Одеса, 2011. – № 4 (12) 

Дідух С.М. Стратегія економічного розвитку підприємств плодоовочевої 

консервної промисловості 

Стратегія економічного розвитку харчової 

промисловості та забезпечення продовольчої 

безпеки країни : матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (29-31 жовтня 2012 р.). – 

Одеса: Фенікс, 2012.  

Павлов О.І., 

Самофатова В.А., 

Мусієнко К.С. 

Макроекономічний аналіз сучасного стану тваринництва та 

м’ясопереробної галузі України.  (стаття) 

Прикладний менеджмент та інвестиції. 

Щоквартальний науково-практичний журнал.  

Одеса: ТОВ «Одеський брокерський дім» - 2012.   

Самофатова В.А., 

Герус О.В. 

Фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємств 

виноробної галузі України. (стаття) 

Прикладний менеджмент та інвестиції. 

Щоквартальний науково-практичний журнал.   

Одеса: ТОВ «Одеський брокерський дім» - 2012.   

Самофатова В.А.,  

Коновалова А.А. 

Дослідження ефективності використання та відтворення 

матеріальних ресурсів. 

(стаття) 

Прикладний менеджмент та інвестиції. 

Щоквартальний науково-практичний журнал.   

Одеса: ТОВ «Одеський брокерський дім» - 2012.   

Павлов О. І. Соціоекономічна переорієнтація розвитку АПК як гарантія 

його сталості та безпечності  

Збірник наук. праць Подільського державного 

аграрно-технічного ун-ту. – 2012. – Вип. 20, т. 2.  

Волкова С.Ф.,  

Шутенко Ю.А. 

 

Вдосконалення амортизаційної політики України на основі 

досвіду зарубіжних країн 

Матеріали VII Всеукраїської науково-практичної 

конференції "Перший крок у науку". Т.3. - 

Луганськ: Глобус-Прінт, 2012. - 404с.    

Волкова С.Ф.,  

Шутенко Ю.А. 

Влив методу нарахування амортизації на фінансові показники 

діяльності підприємства 

Науковий вісник. одеський національний 

економічний університет. Всеукраїнська асоціація 

молодих науковців. - Науки: економіка, поліологія, 

історія. - 2012. - №17(162). - 208с. 

Карпенко О.С. 

 

Необхідність розробки і впровадження методик управління 

ризиками на промислових підприємствах України  

 

Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2012. – № 

5(31) 

 


