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Тематичні напрями колоквіуму 

1. Мегатренди агропромислового виробництва 

2. Економічні аспекти розвитку харчової промисловості  

3. Соціоекономічний вимір сталого розвитку агропродовольчої сфери  

4. Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки в умовах 

економічної нестабільності 

 

 

  

Регламент роботи колоквіуму 

Час для доповідей – до 15 хвилин 

Час для участі в дебатах – 5 хвилин 

 

 

 

Робочі мови колоквіуму – українська, російська, англійська 

Місце проведення колоквіуму − м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ, 

           ауд. А-416 
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Порядок заслуховування та обговорення доповідей 

14.00–14.30 – реєстрація учасників колоквіуму (ауд. А-416) 

14.30– відкриття та робота колоквіуму  

 

Тематичний напрям 1  

 
1.  Меліх О.О. Анализ мировых и 

локальных 

агропромышленных 

управленческих тенденций 

 

к.э.н., доцент кафедры 

экономики промышленности 

Одесской национальной 

академии пищевых 

технологий 

2.  Немченко В.В. Інноваційний шлях 

розвитку економіки 

України: проблеми теорії 

та практики 

д.е.н., професор, завідувач  

кафедри обліку та аудиту  

Одеської національної 

академії харчових технологій 

 

Тематичний напрям 2 
 

3. 

 

Басюркіна Н.Й. 

  

Економічні аспекти 

розвитку харчових 

виробництв Українського 

Причорномор’я 

 

к.е.н., доцент кафедри 

економіки промисловості 

Одеської національної 

академії харчових технологій 

4. Голинська А.І. Аналіз проекту утилізації 

парогазової суміші від 

бродіння виноградного 

сусла 

магістр кафедри економіки 

промисловості Одеської 

національної академії 

харчових технологій 

5. Карпенко В.А. Ринкова стратегія 

розвитку підприємств 

рибопереробної галузі 

України 

магістр кафедри економіки 

промисловості Одеської 

національної академії 

харчових технологій 

6. Савенко І.І. 
Ринкова модель 

функціонування 

національної економіки як 

каталізатор зубожіння 

населення України  

д.е.н., професор, завідувач  

кафедри менеджменту і 

логістики Одеської 

національної академії 

харчових технологій 

 

Тематичний напрям 3 
 

7. 

 

 

Охріменко І.В. 

 

Функціональний аналіз 

аграрного ринку 

 

д.е.н., професор, завідувач 

кафедри біржової діяльності 

Національного університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України 
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8. Павлов О.І. Холдингове заручення 

агропродовольчої сфери 

України: виклики, відгуки, 

загрози 

д.е.н., професор, завідувач 

кафедри економіки 

промисловості Одеської 

національної академії 

харчових технологій 

 

Тематичний напрям 4 

 
9. Кулаковська Т.А. Ефективність бюджетно-

податкових інструментів 

регулювання розвитку 

аграрного сектору 

економіки України в 

періоди економічної 

нестабільності 

к.е.н., доцент, докторант  

кафедри економіки 

промисловості Одеської 

національної академії 

харчових технологій 

 

Стендові доповіді 

 

Тематичний напрям 2 

 
10. Волкова С.Ф. Особенности развития 

аграрного сектора 

экономики Украины 

 

к.э.н., доцент кафедры 

экономики 

промышленности 

Одесской национальной 

академии пищевых 

технологий 

11. 
Дідух С.М. Актуальні шляхи розвитку 

підприємств з 

виробництва харчових 

продуктів та напоїв в 

перехідних умовах 

к.е.н., доцент кафедри 

економіки промисловості 

Одеської національної 

академії харчових технологій 

12. 
Домбровська  Н.О. Вплив логістичних витрат 

на конкурентоспромож-

ність підприємств 

перевантаження 

соняшникової олії 

асистент кафедри 

менеджменту і логістики 

Одеської національної 

академії харчових технологій 

    

    13. Колесник В.І. Об использовании 

зарубежного опыта в 

системе оплаты труда на 

пищевых предприятиях 

 

к.э.н., доцент кафедры 

экономики 

промышленности 

Одесской национальной 

академии пищевых 

технологий 

    14. Крисанов Д.Ф. Підприємства харчової 

промисловості України в 

умовах активізації 

євроінтеграційних процесів 

д.е.н., професор, 

провідний науковий 

співробітник Державної 

установи «Інститут 
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економіки та 

прогнозування  НАН 

України»  

 

   15. 

 

Крупіна С.В.,  

 

 

Яблонська Н.В. 

 

 

 

 

Проблеми інтелектуальної 

власності у харчовій 

промисловості України 

 

к.е.н., доцент кафедри 

економіки промисловості 

Одеської національної 

академії харчових 

технологій 

к.е.н., доцент кафедри 

економіки промисловості 

Одеської національної 

академії харчових 

технологій 

16. Мардар М.Р. 
Маркетинговый анализ 

рынка сухих завтраков в 

Украине 

д.т.н., професор кафедри 

маркетингу, 

підприємництва і торгівлі 

Одеської національної 

академії харчових 

технологій 

17. Лобоцька  Л.Л. 
Соціоекономічні аспекти 

розвитку харчової 

промисловості України 

к.т.н., доцент кафедри 

економіки промисловості 

Одеської національної 

академії харчових 

технологій 

18. Мартыновский В.С. Современные особенности 

функционирования 

элеваторной 

промышленности 

к.э.н., доцент кафедры 

экономики 

промышленности 

Одесской национальной 

академии пищевых 

технологий 

 

 

19. 

 

 

Маслова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции в АПК в 

условиях формирования 

Евразийского 

экономического союза 

 

 

д.э.н., заведующая 

отделом исследования 

ценовых и финансово-

кредитных отношений в 

АПК Федерального 

государст-венного 

бюджетного научного 

учреждения 

«Всероссийский НИИ 

экономики сельского 

хозяйства» 

 Маслов И.И. 

 

 
аспирант Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения 

«Всероссийский НИИ 
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экономики сельского 

хозяйства» 

20. Ощепков О.П.,  

 

 

 

Магденко С.О. 

 

 

Економічні аспекти 

розвитку підприємств  

харчової промисловості 

України 

 

к.е.н., доцент кафедри 

обліку та аудиту Одеської 

національної академії 

харчових технологій 

 

асистент кафедри 

економіки промисловості 

Одеської національної 

академії харчових 

технологій 

21. Свистун Т.В. Сучасний стан науково-

дослідного потенціалу 

харчової промисловості 

України 

 

к.е.н., доцент кафедри 

економіки промисловості 

Одеської національної 

академії харчових 

технологій 

 

22. 

 

Седікова І.О. 

 

Системи захисту 

інформації на 

підприємствах переробки 

та зберігання зерна 

 

к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту і логістики 

Одеської національної 

академії харчових 

технологій 

 

23. 

 

Фомічова К.Б. 

 

Місце аграрного сектору в 

економіці України 

 

здобувач кафедри 

економіки промисловості 

Одеської національної 

академії харчових 

технологій 

 

 

24. 

 

Чекалин В.С. 

 

Обеспечение 

продовольственной 

безопасности Российской 

Федерации в условиях 

развития ЕАЭС 

к.э.н., заведующий 

отделом аграрной 

политики и 

прогнозирования развития 

АПК Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения  

«Всероссийский НИИ 

экономики сельского 

хозяйства» 
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Тематичний напрям 3 

 

25. Барановський М.О. 
Особливості трансформації 

аграрного сектора у 

сільських периферійних 

районах українського 

полісся 

д.геогр.н., професор, 

завідувач кафедри географії 

Ніжинського державного 

університету імені Миколи 

Гоголя 

26. 

 

 

 

 

 

Бородіна О.М. 

 

 

 

 

 

Прокопа І.В. 

 

 

Соціоекономічний розвиток 

аграрного сектору України 

в умовах глобалізації 

 

д.е.н., професор, член-

кореспондент НАН України, 

завідувач відділу економіки 

і політики аграрних 

перетворень Державної 

установи «Інститут 

економіки та прогнозування  

НАН України»  

д.е.н., професор, член-

кореспондент НААН 

України, провідний 

науковий співробітник 

Державної установи 

«Інститут економіки та 

прогнозування  НАН 

України»  

 

27. 

 

 

  

 

 

 

Великий П.П. 

 

 

Социохозяйственные 

факторы сохранения 

трудовых ресурсов села: 

локальное измерение 

 

 

 

д.филос.н., профессор, 

ведущий научный сотрудник 

Института аграрных 

проблем РАН 

 

Шабанов В.Л. 

к.э.н., доцент, старший 

научный сотрудник 

Института аграрных 

проблем РАН 

28. Залізко В.Д. 

 
Формування стратегії 

соціально-економічного 

розвитку сільських 

територій: науково-

практичний аспект 

к.ф.-м.н., доцент, старший 

науковий співробітник 

Науково-дослідного центру 

з проблем оподаткування 

Університету державної 

податкової служби України 

29. Самофатова  В.А. 
Стратегічні засади сталого 

розвитку харчової 

промисловості України 

 

к.е.н., доцент кафедри 

економіки промисловості 

Одеської національної 

академії харчових 

технологій 

 

Тематичний напрям 4 

 
30. 

Авдеев М.В. 
Совершенствование мер 

государственной поддержки 

научный сотрудник отдела 

исследования ценовых и 

http://ief.org.ua/?page_id=2904&dept=15
http://ief.org.ua/?page_id=2904&dept=15
http://ief.org.ua/?page_id=2904&dept=15
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аграрного сектора 

экономики Российской 

Федерации 

финансово-кредитных 

отношений в АПК 

Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский 

НИИ экономики сельского 

хозяйства» 

 

31. Берегова Т.А. Державна підтримка 

розвитку діяльності 

підприємств 

м’ясопереробної галузі в 

умовах економічної 

нестабільності 

 

аспірант кафедри економіки 

промисловості Одеської 

національної академії 

харчових технологій 

32. Касян С.Я. Управління потоками 

аграрної продукції в умовах 

маркетингових та 

екологічних змін 

к.е.н., доцент кафедри 

маркетингу 

Дніпропетровського 

національного університету 

імені Олеся Гончара 

 

33. Папцов А.Г. Некоторые теоретические 

подходы к проблеме 

государственного 

регулирования сельского 

хозяйства в развитых 

странах  

д.э.н., профессор, 

заместитель директора 

Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский 

НИИ экономики сельского 

хозяйства» 

 

34. Шалений В.В. Оптимізація виробничої 

програми хлібопекарських 

підприємств з урахуванням 

діючих ризиків  

 

ст. викладач кафедри 

економіки промисловості 

Одеської національної 

академії харчових 

технологій 

35. Шешеловський М.І. Проблемы развития 

пищевой промышленности 

Украины 

 

к.э.н., доцент кафедры 

экономики промышленности 

Одесской  национальной 

академии  пищевых 

технологий 

 


