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–  2013. – С. 127-133. (фахове видання) 

Кулаковская Т.А.,  

Васильева А.Н. 

 

Структурные трансформации в экономике комбикормовой 

промышленности Украины 

(стаття) 

Економіка харчової промисловості (Вип. 3(19)). – 

Одеса: ОНАХТ. – 2013. – С. 17-21. (фахове 

видання) 

Кулаковська Т.А. Конкуренція на ринку комбікормів України (тези) Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Економічні та управлінські  аспекти 

розвитку підприємств харчової промисловості» (2-4 

жовтня 2013 р.). – Одеса: Фенікс, 2013. – 226 с. (С. 

46-48). 

Кулаковська Т.А. Державні важелі впливу на сталий розвиток суспільства 

(стаття) 

«Економіка і регіон». Науково-виробничий журнал 

(Вип. 10). – Полтава: ПолтНТУ. – 2013. – С. 27-51. 

(фахове видання) 

Кулаковська Т.А. Фінансово-кредитні механізми державної підтримки розвитку 

аграрного сектору 

(стаття) 

ІПРЕЕД 

(фахове видання / в редакції) 

Лобоцька Л.Л.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємств харчової 

промислово-сті  України в умовах  глобалізації ринків (тези) 

 «Економічні та управлінські аспекти розвитку 

підприємств харчової промисловості»: матер. 

міжнар. наук-практич конф.( 2-4 жовтня  2013 р., м. 

Одеса) /Одеська націон.акад.харчових технологій. –

Одеса: Фенікс, 2013. – 227 с.  

Гололобова Т.В.. Фінансово-інвестиційний аспект економічної безпеки 

підприємств АПК (тези) 

«Економічні та управлінські аспекти розвитку 

підприємств харчової промисловості»: матер. 

міжнар. наук-практич конф.( 2-4 жовтня  2013 р., м. 

Одеса) /Одеська націон.акад.харчових технологій. –

Одеса: Фенікс, 2013. – 227 с. 



Автор і співавтори  Назва роботи Місто, назва видавництва 

Вігуржинська     С.Ю.    

 

Снижение затрат жидкого азота при криогенном обеспечении 

технологии извлечения редких газов 

(стаття) 

 

ж. Технические  

газы № 1 

Одесса. ПО 

“Издательский центр” 

 

Вігуржинська     С.Ю.    

 

Роль природно-ресурсного потенциала в деятельности 

агропродовольственных предприятий (тези) 

 

Матеріали міжн.наук-практ. конференції 

“Економічні та управлінські аспекти розвитку 

підприємств харчової промисловості”ОНАХТ  

Вігуржинська     С.Ю.    

 

Формирование конкурентных преимуществ предприятия на 

основе интеллектуальной составляющей 

(тези) 

Матеріали 2 міжнародн. 

наук-практ.конференції 

 

Вігуржинська     С.Ю.    

 

Економічні аспекти використання природно-ресурсного 

потенціалу  підприємствами АПК (тези) 

 

“Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії 

та практики” 

Одеса, ОНЕУ 

 

Колесник В.І. Особенности применения бес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

тарифной системы оплаты труда в производственных 

коллективах  (тези) 

Матеріали н-практичної 

конференції “Економічні та управлінські аспекти 

розвитку підприємств харчової промисловости” 

ОНАХТ  ,Фенікс 

Дідух С.М. Напрями активізації інвестиційних процесів на плодоовочевих 

консервних підприємствах України (тези) 

Проблеми ринку продовольчих ресурсів України : 

зб. наук. праць за матеріалами Першої наук.-практ. 

конф., 10 квіт. 2013 р. / Інститут продовольчих 

ресурсів НААН. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. 

Дідух С.М. Сучасні інвестиційні тенденції та їх вплив на економічну 

безпеку переробних підприємств АПК (тези) 

Економічні та управлінські аспекти розвитку 

підприємств харчової промисловості : матер. 

міжнар. наук.-практич. конф. (2-4 жовтня 2013 р., 

м. Одеса) / Одеськанаціон.акад. 

харчовихтехнологій. – Одеса :Фенікс, 2013. 

Фрум О.Л. Сравнительная характеристика антикризисного и 

стратегического управления (тезисы) 

Международная конференция «Потенциал развития 

науки ХХІ века» г. Киев 30 ноября 2013 года 



Автор і співавтори  Назва роботи Місто, назва видавництва 

Ковернега Т.А. Передумови створення системи економічної безпеки на 

м’ясопереробних підприємствах України (тези) 

Економічні та управлінські аспекти розвитку 

підприємств харчової промисловості: матер. 

міжнар. наук.-практич. конф. (2−4 жовтня 2013 р., 

м. Одеса) / Одеська націон. акад. харчових 

технологій. – Одеса: Фенікс, 2013. –  

227 с.   

Ковернега Т.А. Вирішення проблем управління збутом на вітчизняних 

підприємствах (тези) 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

маркетингового управління»: тези доповідей 

Всеукраїнської наукової конференції молодих 

учених та студенті (15 листопада 2013 року,  

м. Київ). – Київ: КНУТД, 2013. – 176 с. 

Шалений В.А. Формування трьохвимірного профілю ризику підприємств 

хлібопекарської галузі України (тези) 

Матеріали 9-ї міжнародної  науково-практичної 

конференції «Управління сучасним 

підприємством», НУХТ, Київ 2013. – 243 с.   

Шалений В.А. Проблеми ідентифікації ризиків та їх якісної оцінки при 

побудові системи управління ризиками на підприємствах 

харчової промисловості (стаття) 

Матеріали науково-практичної інтернет-

конференції «Ринкова трансформація економіки: 

стан, проблеми, перспективи», ХНУТСГ ім.. П. 

Василька, Харків, Т 3 – 2013. – 338 с.   

Самофатова В.А., 

Кривошеїн В.А. 

Ресурсний чинник як основоположний фактор при формуванні 

рівня конкурентоспроможності харчових підприємств 

 (стаття) 

Науковий вісник   Одеса: ОНЕУ- 2013.   

Малих С.В.. Расчет ставки дисконтирования с учетом рисков при 

осуществлении патентования интеллектуальной 

промышленной собственности (стаття) 

Праці Одеського Політехнічного Університету 

Одеса, 2013 р. в. 2(41)  

 

Волкова СФ.,  

Золотухина А.О. 

Состояние и перспективы развития хлебопекарной 

промышленности Украины (тези) 

ЕКОНОМІКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ №3 

(15) / 2013 с.  

Волкова С.Ф.,  

Шутенко Ю.А.  

 

«Вдосконалення амортизаційної політикиУкраїни на основі 

досліду зарубіжних країн» (матеріали VII 

Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції  (тези) 

«Перший крок у науку» (збірник «Науковий 

вісник» Одеського національного економічного 

університету в №18(170)). 

Волкова С.Ф.  

Шутенко Ю.А.  
«Вплив методу нарахуванняамортизації на 

фінансовіпоказникидіяльностіпідприємства» (стаття) 

 

Збірник «Науковий вісник» Одеського 

національного економічного університету в 

№17(169)) 

 


