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ШАНОВНИЙ КОЛЕГО! 
 

 Запрошуємо Вас до участі в роботі Міжнародної науково-практичної 
конференції ««РРозвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного 
господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність».  

 
Конференція відбудеться 14 травня 2020 року за адресою: 

61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333. 
 

Оргкомітет конференції 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

  945–1000– Реєстрація учасників.  

 1000–1200 – Пленарне засідання. 

 1200–1500 – Робота секцій. 
 
Телефони для довідок: (057) 336-74-92, 

            (057) 349-45-87 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хвилин. 
Доповідь на секції – до 8 хвилин. 
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ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ККООММІІТТЕЕТТ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ  
 

Голова 
оргкомітету 
 

Черевко О.І., ректор, д.т.н., проф. 

Заступники 
голови: 

Янчева Л.М., перший проректор, к.е.н., проф.; 
Михайлов В.М., проректор з наукової роботи, д.т.н., 
проф. 

Члени 
оргкомітету: 

Андросова Т.В., директор Навчально-наукового 
інституту економіки та фінансів, к.е.н., проф.; 

 Афоніна Т.М., керівник відділу організаційно-
інформаційної роботи; 

 Грінько А.П., декан факультету менеджменту, д.е.н., 
проф.; 

 Дуб В.В., голова профкому ХДУХТ, к.т.н., доц.; 
 Єсінова Н.І., проректор з виховної роботи, к.т.н., проф.; 
 Жданович О.М., начальник Видавництва університету; 

Карпова Л.Г., в.о. директора Департаменту науки і 
освіти Харківської обласної державної адміністрації               
(за згодою); 

 Касабова К.Р., голова ради молодих учених університету, 
к.т.н.; 

 Кухарьонок О.К., начальник НН ЦНІТ, доц.; 
 Одарченко М.С., декан факультету управління 

торговельно-підприємницькою та митною діяльністю, 
к.т.н., проф.; 

 Серік М.Л., директор Навчально-наукового інституту 
харчових технологій та бізнесу ХДУХТ, к.т.н., доц.; 

 Фощан А.Л., проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків, к.т.н., доц. 
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ПП  ЛЛ  ЕЕ  НН  АА  РР  НН  ЕЕ      ЗЗ  АА  СС  ІІ  ДД  АА  НН  НН  ЯЯ  
 

14 травня 2020 року з 1000 до 1200 
 

 

Відкриття конференції. Вступне слово ректора ХДУХТ, доктора технічних 
наук, професора, академіка УАН, заслуженого діяча науки і техніки України, 
лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки                              
Черевка Олександра Івановича. 

 

Доповіді: 
 

1. Самохвалова Ольга Володимирівна,  

канд. техн. наук, проф.,  

Кучерук Зиновія Іванівна,  

канд. техн. наук, проф., 

Касабова Катерина Рубенівна,  

канд. техн. наук, доц.  

 

Наукові основи формування структури 

безбілкових і безклейковинних 

борошняних виробів за вмісту 

мікробних полісахаридів 
 

2. Бугріменко Роман Михайлович,  

канд. екон. наук, доц. 

 

Особливості розвитку інфраструктури 

роздрібної торгівлі 

3.  Дубініна Антоніна Анатоліївна, 

д-р техн. наук, проф.,  

Летута Тетяна Миколаївна,  

канд. техн. наук, проф.,  

Фролова Тетяна Володимирівна,  

ст. викл.  

 

Удосконалення способів зберігання 

овочів з використанням 

плівкоутворюючих композицій 

 

 

4.  Давидова Оксана Юріївна,  

д-р екон. наук, проф.  

 

 

Ієрархічна система стратегій 

інноваційного управління розвитком 

підприємств готельно-ресторанного 

господарства в умовах рецесії 
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РОЗКЛАД ЗАСІДАНЬ СЕКЦІЙ 

 
№№  

ссееккццііїї  
ННААЗЗВВАА    ККЕЕРРІІВВННИИКК   Ауд. Стор. 

1 Інноваційні технології харчової 
продукції ресторанної індустрії 
 

Горальчук Андрій  Богданович, 
д-р техн. наук, проф. 

335 6 

2 Інноваційні технології 
функціональних оздоровчих 
продуктів для підприємств 
харчової, переробної 
промисловості та торгівлі 
 

Павлюк Раїса Юріївна,  
д-р техн. наук, проф.  
 

511 11 

3 Формування і контроль якості 
товарів, митні експертизи товарів 
 

Головко Микола Павлович, 
д-р техн. наук, проф. 

236А 16 
 

4 Інновації в науковому  
і практичному товарознавстві 
 

Дубініна Антоніна Анатоліївна, 
д-р техн. наук, проф. 

201 18 

5 Удосконалення процесів  
та обладнання харчових 
виробництв 
 

Потапов Володимир Олексійович,  
д-р техн. наук, проф. 

430 20 

6 Управління якістю та екологічна 
безпека 
 

Одарченко Дмитро Миколайович, 
д-р  техн. наук, проф. 
 

211 25 

7 Бухгалтерський облік, аналіз  
і аудит 
 

Кирильєва Людмила Олексіївна, 
канд. екон. наук, доц. 

416 26 

8 Сучасний стан та перспективи 
розвитку фінансово-кредитної 
системи України 
 

Тарасова Тетяна Олексіївна, 
д-р екон. наук, проф. 

1102 28 

9 Економіка підприємств 
харчування та торгівлі 
 

Чорна Марина Віталіївна, 
д-р екон. наук, проф. 
 

1002 30 

10 Теоретичні та практичні аспекти 
міжнародних економічних 
відносин  
 

Ушакова Наталія Григорівна, 
канд. екон. наук, проф. 
 

316 31 

11 Маркетингові проблеми та 
інновації в сучасних умовах 
господарювання 
 

Савицька Наталія Леонідівна, 
д-р екон. наук, проф. 

536 33 

12 Менеджмент і готельно-
ресторанний бізнес 
 

Яцун Леонід Миколайович, 
д-р екон. наук, проф. 

1204 36 

13 Наукові основи гуманітарної 
підготовки фахівців підприємств 
харчових виробництв і торгівлі 
 

Варипаєв Олексій Михайлович, 

канд. філос. наук, доц. 
 

301 38 

14 Управління розвитком бізнесу Гросул Вікторія Анатоліївна, 
д-р екон. наук, проф. 
 

56 40 
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СЕКЦІЯ 1 
 

ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ХХААРРЧЧООВВООЇЇ  ППРРООДДУУККЦЦІІЇЇ    
РРЕЕССТТООРРААННННООЇЇ  ІІННДДУУССТТРРІІЇЇ  

 
Керівник секції – Горальчук Андрій Богданович, д-р техн. наук, проф. 
Секретар – Черемська Тетяна Володимирівна, канд. техн. наук, доц. 

 

1. Котляр О.В.,  

канд. техн. наук, ст. викл., 

Горальчук А.Б.,  

д-р техн. наук, проф.   

 

Перспективи виробництва харчової 

продукції з використанням олеогелів 

 

2. Лещенко К.Г., асп., 

Серік М.Л., 

канд. техн. наук, доц., 

Пивоваров Є.П., 

д-р техн. наук, проф. 

 

Збільшення біологічної цінності 

м’ясних посічених виробів 

 

3. Андрєєва С.С., 

канд. техн. наук, доц., 

Потомська В.С., студ. 

Дослідження властивостей 

гідроколоїдів під час циклу 

«заморожування-розморожування» 

овочевих напівфабрикатів 

 

4. Горальчук А.Б.,  

д-р техн. наук, проф., 

Рябець О.Ю.,  

канд. техн. наук, ст. викл. 

 

Використання моно- та дигліцеридів 

жирних кислот у складі trans-fat-free 

бісквітних виробів і кексів 

 

5. Омельченко С.Б.,  

канд. техн. наук, доц., 

Горальчук А.Б.,  

д-р техн. наук, проф. 

 

Використання олеогелів у технології 

оздоблювальних напівфабрикатів 

6. Ботштейн Б.Б., доц., 

Чорна Н.В.,  

канд. техн. наук, доц. 

 

Шляхи вдосконалення технології 

кексового напівфабрикату 

7. Чорна Н.В.,  

канд. техн. наук, доц., 

Ботштейн Б.Б., доц. 

Соргове борошно – перспективне 

джерело отримання натурального 

харчового барвника 
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8. Янушкевич О.М., здобувач, 

Гринченко Н.Г.,   

д-р техн. наук, доц., 

Харківський державний університет 

харчування та торгівлі, 

Никифоров Р.П.,  

канд. техн. наук, доц., 

Донецький національний університет 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, м. Кривий Ріг, 

Гринченко О.О.,  

д-р техн. наук, проф., 

Харківський державний університет 

харчування та торгівлі 

 

Технологічні передумови виробництва 

гарячих соусів для других страв 

9. Черемська Т.В.,  

канд. техн. наук, доц., 

Колеснікова М.Б.,  

канд. техн. наук, доц., 

Гусєв О.О., студ. 

 

Удосконалення технології пряникових 

виробів 

10. Черемська Т.В.,  

канд. техн. наук, доц., 

Журавльов С.В., 

канд. техн. наук, доц., 

Венжега Я.М., студ. 

 

Перспективи розробки технології 

йогуртів безлактозних 

11. Черемська Т.В.,  

канд. техн. наук, доц., 

Журавльов С.В.,  

канд. техн. наук, доц., 

Бріус О.М., студ. 

 

Розробка технології помадних мас               

із використанням лактози 

12. ОнищенкоВ.М.,  

канд. техн. наук, доц., 

Інжиянц С.Т., асп. 

Вплив теплової коагуляції                        

на структурно-механічні властивості 

склеєних кишкових оболонок  
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13. Євлаш В.В.,  

д-р техн. наук, проф.,    

Мурликіна Н.В., 

канд. техн. наук, доц.,  

Аксьонова О.Ф.,  

канд. техн. наук, доц., 

Пілюгіна І.С.,  

канд. техн. наук, доц. 

 

Determination of energy value and 

vitamin cosmposition of dietary 

supplements based on malt extracts 

«Polysol» (Визначення енергетичної 

цінності та вітамінного складу 

дієтичної добавки на основі 

солодового екстракту «Полісол») 

14. Упатова О.І.,    

канд. техн. наук, доц., 

Мурликіна Н.В.,   

канд. техн. наук, доц. 

 

Оґрунтування доцільності 

використання пектину у складі 

емульсійних соусів 

 

15. Євлаш В.В.,  

д-р техн. наук, проф.,    

Газзаві-Рогозіна Л.В.,   

канд. с.-г. наук, доц. 

Порівняння мікробіологічних 

показників зразків сушених вичавків 

із овочевої сировини, отриманих за 

різних умов  

 

16. Євлаш В.В.,  

д-р техн. наук, проф.,    

Газзаві-Рогозіна Л.В.,   

канд. с.-г. наук, доц. 

Вивчення впливу наночастинок на 

термін зберігання устриць 

17. Євлаш В.В.,  

д-р техн. наук, проф., 

Гурікова І.М., ст. викл.  

 

Формування функціонально-

технологічних властивостей 

пряничних виробів та вівсяного 

печива шляхом використання н/ф 

«Маса для формування» 

 

18. Дейниченко Г.В.,  

д-р техн. наук, проф., 

Золотухіна І.В., 

канд. техн. наук, доц., 

Скриннік В.І., асп. 

 

Вплив лактози на піноутворювальну 

здатність продуктів УФ-переробки 

білково-вуглеводної молочної 

сировини 

19. Листопад Т.С., асп., 

Дейниченко Г.В.,  

д-р техн. наук, проф. 

 

Вміст клітковини в ягідних соусах із 

йодовмісними добавками 
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20. Дейниченко Г.В.,  

д-р техн. наук, проф., 

Харківський державний  

університет харчування та торгівлі, 

Дейниченко Л.Г.,  

канд. техн. наук,  

Національний університет харчових 

технологій, м. Київ, 

Кравченко Т.В.,  

канд. пед. наук, доц., 

Уманський державний педагогічний 

університет ім. Павла Тичини  

 

Доцільність використання рослинних 

білків у технології виробів із сиру 

кисломолочного 

21. Гринченко Н.Г., 

д-р техн. наук, доц., 

Пивоваров П.П., 

д-р техн. наук, проф., 

Гринченко О.О., 

д-р техн. наук, проф. 

 

Прикладні аспекти забезпечення 

якості та безпечності нової харчової 

продукції 

 

22. Дроменко О.Б.,  

канд. техн. наук, доц., 

Янчева М.О.,  

д-р техн. наук, проф. 

Визначення вологозв’язувальної 

здатності фаршів із додатково 

введеними білково-жировими 

емульсіями 

 

23. Артамонова М.В., 

канд. техн. наук, доц., 

Шматченко Н.В., 

канд. техн. наук, ст. викл., 

Торяник Д.О., 

канд. фіз.-мат. наук, доц.,  

Аксьонова О.Ф.,  

канд. техн. наук, доц. 

 

Методика визначення енергії активації 

за даними термогравіметричного 

аналізу 

 

24. Крамаренко Д.П.,  
канд. техн. наук, доц.,  
Гіренко Н.І., асист., 
ДЗ Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка,  
м. Старобільськ, 
Дуб В.В.,  
канд. техн. наук, доц., 
Харківський державний університет 
харчування та торгівлі 

 

 

Дослідження витрат маси 

напівфабрикатів з використанням 

фаршу з молочним білком для млинців 

під час теплової обробки  

 



 10 

25. Бандура Д.О., студ., 

Мельник І.В.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Одеська національна академія 

харчових технологій 

 

Використання винограду і продуктів 

його переробки в технології 

фруктового пива 

 

26. Кравченко М.Ф.,  

д-р техн. наук, проф., 

Михайлик В.С., здобувач, 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

 

Оптимізація композиційної суміші 

шротів у технології пісочного печива 

 

27. Паска М.З.,  

д-р вет. наук, проф., 

Львівський державний університет 

фізичної культури ім. І. Боберського, 

Маслійчук О.Б.,  

канд. техн. наук, викл., 

Львівський коледж м’ясної  

та молочної промисловості НУХТ 

 

Стан і тенденції розвитку ринку 

м’ясних напівфабрикатів, збагачених 

люпином і «девясилом», для 

ресторанної індустрії 

 

28. Мельник І.В.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Шаталов А.О., студ., 

Одеська національна академія 

харчових технологій 

Розробка технології напівтемного 

крафтового пива Munich helles 
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СЕКЦІЯ 2 
 

ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ФФУУННККЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИХХ  ООЗЗДДООРРООВВЧЧИИХХ  

ППРРООДДУУККТТІІВВ  ДДЛЛЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВ  ХХААРРЧЧООВВООЇЇ,,  ППЕЕРРЕЕРРООББННООЇЇ  

ППРРООММИИССЛЛООВВООССТТІІ  ТТАА  ТТООРРГГІІВВЛЛІІ  
 

Керівник секції – Павлюк Раїса Юріївна, д-р техн. наук, проф. 
Секретар – Погарська Вікторія Вадимівна, д-р техн. наук, проф. 
 

1.  Павлюк Р.Ю., 

д-р техн. наук, проф., 

Погарська В.В.,  

д-р техн. наук, проф. 
 

Презентація колективної монографії 

«Нанотехнології «NatureSuperFood» 

для здорового харчування» 

2.  Павлюк Р.Ю., 
д-р техн. наук, проф., 
Погарська В.В.,  
д-р техн. наук, проф. 
 

Формування креативності та фахових 
компетентностей із використанням 
передових наукових знань і 
кластерного підходу під час 
підготовки технологів 
 

3.  Погарська В.В.,  
д-р техн. наук, проф., 
Павлюк Р.Ю., 
д-р техн. наук, проф., 
Максимова Н.П., доц., 
Погарський О.С., асист. 
 

Технологія дрібнодисперсних 
порошкоподібних антоціанових 
барвників із чорної смородини 
сублімаційного сушіння 

4.  Максимова Н.П., доц., 
Погарський О.С., асист., 
Пеліванова В.Д., студ. 

Інноваційна технологія порошко-
подібних антоціанових барвників – 
наповнювачів у нанорозмірній формі 
зі столового буряку 
 

5.  Павлюк Р.Ю., 
д-р техн. наук, проф., 
Максимова Н.П., доц. 
Лосєва С.М., доц. 
Погарський О.С., асист. 
 

Вплив кріомеханодеструкції на 
вилучення пектинових речовин із 
прихованої неактивної форми у 
вільний стан 

6.  Павлюк Р.Ю., 
д-р техн. наук, проф., 
Погарська В.В.,  
д-р техн. наук, проф., 
Котюк Т.В., ст. викл., 
Погарський О.С., асист. 
 

Нанотехнологія дрібнодисперсних 
добавок і білкових продуктів із 
висушеного гороху з використанням 
механодеструкції 

7.  Погарська В.В.,  
д-р техн. наук, проф., 
Котюк Т.В., ст. викл., 
Уваров Д.Д., студ. 

Розробка інноваційної технології 
білкових рослинних добавок із бобових 
культур 
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8.  Погарський О.С., асист., 
Михайлов В.М., 
д-р техн. наук, проф., 
Павлюк Р.Ю., 
д-р техн. наук, проф. 
 

Розробка нового способу зберігання та 
максимального вилучення хлорофілів із 
хлорофіловмісних овочів під час 
отримання оздоровчих нанопродуктів 
 

9.  Павлюк Р.Ю., 
д-р техн. наук, проф., 
Погарський О.С., асист., 
Ніколенко А.М., студ. 

Вивчення комплексу біологічно 

активних фітокомпонентів у 

хлорофіловмісних овочах під час  

розробки нанотехнології кріо-

замороженої продукціїї з них 
 

10.  Павлюк Р.Ю., 
д-р техн. наук, проф., 
Михайлов В.М., 
д-р техн. наук, проф., 
Погарський О.С., асист. 

Нанотехнології заморожених 
дрібнодисперсних оздоровчих добавок і 
продуктів із хлорофіловмісних овочів із 
використанням кріомеханодеструкції 
 
 

11.  Погарська В.В.,  

д-р техн. наук, проф., 

Павлюк Р.Ю., 

д-р техн. наук, проф., 

Лосєва С.М., доц. 

 

Розробка технології натуральних 

антоціанових барвників із квітів 

Hibiscus sabdariffa у формі 

наноекстрактів 

12.  Павлюк Р.Ю., 

д-р техн. наук, проф., 

Погарська В.В.,  

д-р техн. наук, проф., 

Лосєва С.М., доц. 

 

Нанотехнологія переробки білка і 

целюлози пшеничних висівок до 

вільних амінокислот і моноцукрів із 

використанням кріомеханодеструкції 

 

13.  Павлюк Р.Ю., 

д-р техн. наук, проф., 

Погарська В.В.,  

д-р техн. наук, проф., 

Балабай К.С., 

канд. техн. наук, доц., 

Бессараб О.С.,  

канд. техн. наук, проф. 

 

Нанотехнологія заморожених та 

порошкоподібних дрібнодисперсних 

добавок і оздоровчих продуктів з 

інуліновмісної сировини з 

використанням кріомеханодеструкції 

14.  Балабай К.С., 

канд. техн. наук, доц., 

Погарська В.В.,  

д-р техн. наук, проф., 

Куманок І.С., студ. 

 

 

Розробка технології сухих 

швидкорозчинних нанонапоїв для 

оздоровчого харчування з 

використанням плодоовочевих 

дрібнодисперсних кріодобавок 
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15.  Погарська В.В.,  
д-р техн. наук, проф., 
Балабай К.С., 
канд. техн. наук, доц., 
Затула А.В., студ. 
 

Вивчення впливу процесів 

кріомеханодеструкції на інулін та інші 

полісахариди топінамбура 

16.  Павлюк Р.Ю., 

д-р техн. наук, проф., 

Дудник К.В., асист., 

Макар Л.О., студ. 
 

Розробка нового способу зберігання 

летких ароматичних речовин пряних 

овочів під час отримання оздоровчих 

кріодобавок 

17.  Погарська В.В., 
д-р техн. наук, проф., 
Дудник К.В., асист., 
Пятницький І.О., студ. 
 

Розробка нового покоління оздоровчих 
нанопродуктів NatureSuperFood із 
квасолі та пряних овочів для 
підприємств харчового бізнесу 
 

18.  Дудник К.В., асист., 
Макар Л.О., студ. 
 

Розробка технологій оздоровчих 
кріодобавок із пряних овочів та соусів-
дресингів з їх використанням 

19.  Павлюк Р.Ю., 
д-р техн. наук, проф., 
Погарська В.В.,  
д-р техн. наук, проф., 
Максимова Н.П., доц., 
Балабай К.С., 
канд. техн. наук, доц., 
Затула А.В., студ. 
 

Розробка вітамінізованих булочок для 
здорового харчування з використанням 
натуральних рослинних каротиноїдних 
добавок для імунопрофілактики 
населення 

20.  Погарська В.В.,  
д-р техн. наук, проф., 
Павлюк Р.Ю., 
д-р техн. наук, проф., 
Максимова Н.П., доц., 
Балабай К.С., 
канд. техн. наук, доц., 
Куманок І.С., студ. 
 

Розробка нового покоління бісквітів 
для здорового харчування, збагачених 
натуральними плодоовочевими 
добавками з високим вмістом БАР 

21.  Кучерук З.І.,  
канд. техн. наук, проф., 
Бондар М.С., студ.   

Використання борошна сорго в 
технології безбілкових і 
безглютенових хлібобулочних і 
борошняних кондитерських виробів 
 

22.  Степанькова Г.В.,  
канд. техн. наук, доц., 
Олійник С.Г.,  
канд. техн. наук, доц. 
 

Specific features of forming of dough 
structure with addition of by-products of 
oat and maize germs (Особливості 
формування структури тіста з 
додаванням побічних продуктів 
переробки зародків вівса та 
кукурудзи) 
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23.  Шидакова-Каменюка О.Г.,  
канд. техн. наук, доц.,  
Шкляєв О.М., асп., 
Харківський державний університет 
харчування та торгівлі, 
Рогова А.Л.,  
канд. екон. наук, доц., 
Полтавський університет 
економіки і торгівлі  
 

Дослідження впливу насіння чіа на 
якість кремово-збивних цукеркових 
мас 
 

24.  Холобцева І.П., асп., 
Серік М.Л.,  
канд. техн. наук, доц. 

Збільшення біологічної цінності 
здобних борошняних кондитерських 
виробів 
 

25.  Гревцева Н.В., 

канд. техн. наук, доц., 

Брикова Т.М.,  

канд. техн. наук, ст. викл. 
 

Використання порошку з виноградних 
кісточок як замінника какао-порошку 
в технології виробництва здобного 
печива 
 

26.  Самохвалова О.В.,  
канд. техн. наук, проф., 
Лабазов М.І., асп. 
 

Перспективи використання нових 
модифікованих жирів у технології 
кондитерських виробів 
 

27.  Камсуліна Н.В.,  
канд. техн. наук, доц., 
Желєва Т.С.,  
канд. техн. наук, ст. викл. 
 

Вивчення ступеня відновлення  
порошку білка соняшнику 
 

28.  Касабова К.Р.,  
канд. техн. наук, доц., 
Загорулько О.Є.,  
канд. техн. наук, доц., 
Шматченко Н.В.,  
канд. техн. наук, ст. викл., 
Загорулько А.М., 
канд. техн. наук, доц. 
 

Технологія полікомпозитної суміші з 
плодово-ягідними порошками для 
виготовлення десертів 
 

 

29.  Большакова В.А.,  
канд. техн. наук, доц., 
Онищенко В.М.,  
канд. техн. наук, доц., 
Дроменко О.Б.,  
канд. техн. наук, доц.  
 

Обґрунтування способів і режимів 

теплової обробки нагетсів 

 

30.  Олійник С.Г.,  
канд. техн. наук, доц., 
Самохвалова О.В.,  
канд. техн. наук, проф., 
Лапицька Н.В., асп. 
 
 

Вивчення впливу шротів зародків 

пшениці, вівса та плодів шипшини на 

технологічні характеристики 

хлібопекарських дріжджів 
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31.  Бєляєв В.О., асп., 
Гринченко Н.Г., 
д-р техн. наук, доц., 
Харківський державний університет 
харчування та торгівлі, 
Никифоров Р.П., 
канд. техн. наук, доц., 
Донецький національний 
університет економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-Барановського,  
м. Кривий Ріг 
 

Перспективи використання маринадів 

у технології напівфабрикатів з м'яса 

птиці  

 

32.  Камсуліна Н.В.,  

канд. техн. наук, доц., 

Набіх Д.А., асп.  

Перспективи використання порошків 
рослинного походження в технологіях 
пастильних кондитерських виробів   
 

33.  Васильєва О.О.,  
канд. техн. наук, доц., 
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет 
 

Технологія солодких топінгів із 
плодово-ягідної сировини 
 

34.  Гніцевич В.А.,  
д-р техн. наук, проф., 
Гончар Ю.М., асп., 
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет  

 

Клінічні дослідження впливу 
низьколактозної емульсійної 
продукції на стан хворих на 
мальабсорбцію лактози 
 

35.  Кам’янка О.В., магістрант, 
Палько Н.С.,  
канд. техн. наук, доц., 
Львівський торговельно-
економічний університет 
 

Сучасні аспекти м’ясного консервного 
виробництва 
 

36.  Медведєва А.О.,  
канд. техн. наук, доц.,  
Антонюк І.Ю.,  
канд. техн. наук, доц., 
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет 
 

Технологія безглютенового 
бісквітного напівфабрикату 
 

37.  Палько Н.С.,  
канд. техн. наук, доц., 
Давидович О.Я., 
канд. техн. наук, доц., 
Львівський торговельно-
економічний університет 

Харчування людини як медико-
біологічна та соціально-економічна 
проблема 
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СЕКЦІЯ 3 
 

ФОРМУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТОВАРІВ,  
МИТНІ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ 

 
Керівник секції – Головко Микола Павлович, д-р техн. наук, проф. 
Секретар – Сорокіна Світлана Вікторівна, канд. техн. наук, доц. 

 

1. Головко М.П.,  

д-р техн. наук, проф.,  

Головко Т.М.,  

д-р техн. наук, проф., 

Харківський державний університет 

харчування та торгівлі, 

Применко В.Г., 

канд. техн. наук,  

ВП «Дніпровський факультет 

менеджменту і бізнесу Київського 

університету культури» 

 

Біогеохімія селену, його форми та їх 

біодоступність 

2. Головко Т.М.,  

д-р техн. наук, проф., 

Харківський державний 

університет харчування та торгівлі, 

Геліх А.О.,  

канд. техн. наук, ст. викл.,  

Сумський національний аграрний 

університет, 

Головко М.П.,  

д-р техн. наук, проф., 

Харківський державний 

університет харчування та торгівлі, 

Применко В.Г., 

канд. техн. наук,  

ВП «Дніпровський факультет 

менеджменту і бізнесу Київського 

університету культури» 

 

Дослідження мікробіологічних 

показників фаршів із прісноводних 

гідробіонтів із рослинними 

компонентами під час зберігання  

3. Головко М.П.,  

д-р техн. наук, проф.,  

Серік М.Л.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Полупан В.В.,  

канд. техн. наук, доц.  

 

Особливості хімічного складу 

м’ясних посічених виробів, 

виготовлених із використанням 

добавки білково-мінеральної 
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4. Захаренко В.О.,  

д-р техн. наук, проф., 

Сорокіна С.В.,  

канд. техн. наук, доц., 

Акмен В.О.,  

канд. техн. наук, доц. 

 

Порівняльна оцінка якості 

пакувального паперу для квітів, 

який реалізується на споживчому 

ринку Харкова  

5. Пенкіна Н.М.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Колесник В.В., 

канд. техн. наук, доц. 

 

Удосконалення якості дитячих 

товарів особистого призначення 

6. Пенкіна Н.М.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Полупан В.В.,  

канд. техн. наук, доц. 

 

Оцінка якості білих вин – запорука 

виключення їх фальсифікації 

7. Акмен В.О.,  

канд. техн. наук, доц., 

Сорокіна С.В.,  

канд. техн. наук, доц. 

 

Формування нових властивостей 

виробів паперової промисловості для 

забезпечення конкурентоспроможності 

на ринку 

8. Колесник В.В., 

канд. техн. наук, доц.,  

Пенкіна Н.М.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Полупан В.В.,  

канд. техн. наук, доц. 

 

Розширення асортименту косметичних 

засобів за рахунок використання 

перетинок волоського горіха  

9. Сорокіна С.В.,  

канд. техн. наук, доц., 

Коваленко Т.В., асп. 

 

Формування рецептур нових 

кисломолочних напоїв на основі 

кефіру 
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СЕКЦІЯ 4 
 

ІІННННООВВААЦЦІІЇЇ  ВВ  ННААУУККООВВООММУУ  ІІ  ППРРААККТТИИЧЧННООММУУ  ТТООВВААРРООЗЗННААВВССТТВВІІ  
 

Керівник секції – Дубініна Антоніна Анатоліївна, д-р техн. наук, проф. 
Секретар – Гапонцева Оксана Володимирівна, канд. техн. наук, ст. викл. 

 

1.  Дубініна А.А.,  

д-р техн. наук, проф., 

Летута Т.М.,  

канд. техн. наук, проф., 

Фролова Т.В., ст. викл. 

 

Характеристика збудників захворювання 

свіжих овочів 

 

2.  Ленерт С.О.,  

канд. техн. наук, докторант, 

Попова Т.М.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Гершун В.С., асп. 

 

Оцінювання якості висівок зернових 

культур 

 

3.  Ленерт С.О.,  

канд. техн. наук, докторант, 

Фролова Т.В., ст. викл., 

Ужвій Л.І., асп.  

 

Моніторинг ринку зернобобових                        

в Україні 

 

4.  Віннікова В.О.,  

канд. техн. наук, 

Бєляєва І.М., доц. 

 

Аналіз туристичних послуг Франції та 

Іспанії 

5.  Гапонцева О.В., 

канд. техн. наук, ст. викл., 

Скоробогатько В.І., асист. 

 

Аналіз ринку сухофруктів в Україні 

 

6.  Дубініна А.А.,  

д-р техн. наук, проф., 

Летута Т.Н., 

канд. техн. наук, доц., 

Новикова В.В., асп.  

 

Особливості епіфітної мікрофлори 

кісточкових плодів  

 

7.  Дубініна А.А., 

д-р техн. наук, проф., 

Селютіна Г.А.,  

канд. техн. наук, проф., 

Щербакова Т.В.,  

канд. техн. наук, доц. 

 

Вміст біологічно активних речовин у 

пастах із ревеню й аґрусу 
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8.  Скирда О.Є.,  
канд. техн. наук, доц., 
Гавриш А.В.,  
канд. техн. наук, доц.  
 

Вивчення впливу йодовмісної добавки на 

якість майонезу 

 

9.  Хацкевич Ю.М.,  
канд. техн. наук, доц., 
Щербакова Т.В.,  
канд. техн. наук, доц., 
Селютіна Г.А.,  
канд. техн. наук, проф.  
 

Жирно-кислотний склад майонезів на 

основі олій купажованих 

 

10.  Щербакова Т.В.,  
канд. техн. наук, доц., 
Бєляєва І.М., доц. 
 

Оцінка і контроль потенційно 

небезпечних чинників, що виникають під 

час виробництва сиркових виробів 
 

11.  Щербакова Т.В.,  
канд. техн. наук, доц., 
Хацкевич Ю.М.,  
канд. техн. наук, доц., 
Селютіна Г.А.,  
канд.техн. наук, проф. 
 

Експертиза плодово-ягідної консервованої 

продукції та вдосконалення методів 

оцінювання її якості 

 

12.  Щербакова Т.В.,  
канд. техн. наук, доц., 
Гапонцева О.В.,  
канд. техн. наук, ст. викл., 
Скоробогатько В.І., асист.  
 

Маркетингові дослідження попиту на чай 

у супермаркетах Харкова 

 

13.  Бєляєва І.М., доц., 
Дейниченко Г.В.,  
д-р техн. наук, проф., 
Золотухіна І.В.,  
канд. техн. наук, докторант 
 

Вплив інгредієнтів рецептури на 

структуру морозива 

 

14.  Лисенко Н.В.,  
канд. техн. наук,  
Мартосенко М.Г.,  
канд. техн. наук, доц., 
Полтавський науково-
дослідний експертно-
криміналістичний центр  
МВС України 
 

Аспекти класифікації сучасного 

асортименту парасольок 

 

15.  Шурдук І.В.,  
канд. техн. наук, 
Берлінова Л.В., 
Полтавський науково-
дослідний експертно-
криміналістичний центр  
МВС України 

Аспекти визначення оригінальності 

приладів для нагрівання тютюну 
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СЕКЦІЯ 5 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ  
ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

 

Керівник секції – Потапов Володимир Олексійович, д-р техн. наук, проф. 
Секретар – Педорич Ірина Петрівна, ст. викл. 

 

1. Потапов В.О.,  
д-р техн. наук, проф., 
Євлаш В.В.,  
д-р техн. наук, проф., 
Алібеков Р.С.,  
канд. хім. наук, доц.,  
Педорич І.П., асп.  
 

Дослідження хімічного складу порошку 

з висушених томатних вичавків 

2. Семенюк Д.П.,  
канд. техн. наук, доц. 

Перспективні холодоагенти для 

холодильного обладнання 

 

3. Семенюк Д.П.,  

канд. техн. наук, доц. 

Використання аміаку в холодильній 

галузі: проблеми і перспективи 
 

4. Семенюк Д.П.,  
канд. техн. наук, доц., 
Петренко О.В.,  
канд. техн. наук, доц. 
 

Тенденції розвитку холодильного 

обладнання для харчових виробництв 

 
 

5. Білецький Е.В.,  
д-р техн. наук, проф., 
Петренко О.В.,  
канд. техн. наук, доц. 
 

Методика інженерних розрахунків 
теплообмінних параметрів течії 
бінгамівських рідин 

6. Якушенко Є.М.,  
канд. техн. наук, доц., 
Стоян Є.Ю.,  
канд. техн. наук, доц.  
 

Особливості кріоконсервування і 

кріосепарації харчової сировини 

7. Дуб В.В., 
канд. техн. наук, доц., 
Лебединець І.В., 
канд. техн. наук, доц., 
Косецька Я.Е., студ. 
 

Розробка напрямів оптимізації процесів 

подрібнення харчової сировини в 

ресторанному господарстві 

 

8. Дейниченко Г.В.,  
д-р техн. наук, проф., 
Мазняк З.О., 
канд. техн. наук, доц., 
Гузенко В.В., 
канд. техн. наук, ст. викл. 

Аналіз ресурсозбережної складової у 

виробництві пектинопродуктів 



 21 

9. Самойчук К.О.,  

д-р техн. наук, доц., 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет,  

м. Мелітополь, 

Дейниченко Г.В.,  

д-р техн. наук, проф., 

Харківський державний 

університет харчування та торгівлі 
 

Основні теорії диспергування і 

гомогенізації молочної емульсії 

10. Черевко О.І.,  

д-р техн. наук, проф.,  

Загорулько О.Є.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Загорулько А.М.,  

канд. техн. наук, доц., 

Гордієнко І.О., асп. 

 

Перспективи використання ІЧ-технологій 

у виробництві сушених напівфабрикатів 

11. Михайлов В.М.,  

д-р техн. наук, проф.,  

Загорулько А.М.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Ляшенко Б.В.,  

канд. техн. наук, доц.  
 

Розробка рецептури м’ясо-овочевих 

котлет із сушеними овочевими сумішами 

 

12. Михайлов В.М.,  

д-р техн. наук, проф., 

Прасол С.В.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Шевченко А.О.,  

канд. техн. наук, доц., 

Харківський державний 

університет харчування та торгівлі, 

Бабанов І.Г.,  

канд. техн. наук, доц., 

Національний університет 

харчових технологій, м. Київ 
 

Теплофізичні властивості модельних 

сумішей подрібнених коренів пряних 

овочів  

 

13. Бабкіна І.В.,  
канд. техн. наук, проф., 
Шевченко А.О.,  
канд. техн. наук, доц.,  
Прасол С.В.,  
канд. техн. наук, доц., 
Демченко В.О., асп.  
 

Характеристика процесу сушіння 

пастило-мармеладних виробів за умов 

інфрачервоного випромінювання 
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14. Маяк О.А.,  

канд. техн. наук, доц., 

Сардаров А.М., здобувач 

Вплив режимів вібраційного 

вакуумного сушіння на вміст бета-

каротину в морквяних вичавках 

 

15. Горєлков Д.В.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Мироненко В.С., асп., 

Остахов М.П., студ.  

 

Теоретичні передумови вдосконалення 

процесу обробки шлунку яловичого 

 

16. Олексієнко В.О.,  

канд. техн. наук, доц., 

Петриченко С.В.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Таврійський державний 

агротехнологічний університет,  

м. Мелітополь, 

Горєлков Д.В.,  

канд. техн. наук, доц., 

Харківський державний 

університет харчування та торгівлі 
 

Вплив конструктивних параметрів 

молоткової дробарки на ефективність 

процесу подрібнення 

 

17. Циб В.Г., ст. викл., 
Таврійський державний 
агротехнологічний університет,  
м. Мелітополь, 
Горєлков Д.В.,  
канд. техн. наук, доц., 
Харківський державний 
університет харчування та 
торгівлі 
 

Вплив технічних параметрів на витрати 

потужності приводу тістомісильної 

машини  

 

18. Михайлов Є.В.,  
д-р техн. наук, проф.,  
Задосна Н.О., асист., 
Таврійський державний 
агротехнологічний університет,  
м. Мелітополь, 
Гузенко В.В., 
канд. техн. наук, ст. викл., 
Харківський державний 
університет харчування та 
торгівлі 

 

Результати виробничих досліджень та 

економічна ефективність переробки 

сміттєвих домішок олійної сировини 

соняшнику 

19. Загорулько О.Є.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Загорулько А.М.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Лаврук В.В., асп.  

Розробка вдосконаленої конструкції 

скребкового теплообмінника зі 

зміненим способом теплопідведення 
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20. Загорулько А.М.,  

канд. техн. наук, доц., 

Загорулько О.Є.,  

канд. техн. наук, доц., 

Ібаєв Е.Б., асп. 

 

Удосконалення способу сушіння 

рослинної сировини в 

низькотемпературній ІЧ-сушарці 

21. Дмитревський Д.В.,  

канд. техн. наук, доц., 

Гавриленко С.В., магістрант  
 

Розробка устаткування для реалізації 

процесу очищення коренеплодів  

22. Дмитревський Д.В.,  

канд. техн. наук, доц.,  

Дое Д.Б., магістрант 

 

Overview of the processes for membrane 

processing of fruit juices (Огляд процесів 

мембранної обробки фруктових соків) 
 

23. Верхоланцева В.О.,  

канд. техн. наук, доц., 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет,  

м. Мелітополь, 

Дмитревський Д.В.,  

канд. техн. наук, доц., 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 
 

Актуальність зберігання ягід із 

застосуванням охолодження у 

фермерських господарствах 

24. Самойчук К.О.,  

д-р техн. наук, доц., 

Ковальов О.О., інженер, 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет,  

м. Мелітополь,  

Дмитревський Д.В.,  

канд. техн. наук, доц., 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 
 

Способи підвищення енерго-

ефективності диспергування молока 

25. Постнов Г.М.,  
канд. техн. наук, проф., 
Луганський національний аграрний 
університет, м. Старобільськ, 
Червоний В.М.,  
канд. техн. наук, доц., 
Старков В.О., магістрант, 
Харківський державний 
університет харчування та 
торгівлі 

Використання non-waste technology  

в процесах переробки ставкової риби 

 



 24 

26. Паляничка Н.О.,  
канд. техн. наук, доц., 
Таврійський державний 
агротехнологічний університет,  
м. Мелітополь, 
Червоний В.М.,  
канд. техн. наук, доц., 
Харківський державний 
університет харчування та 
торгівлі 
 

Розрахунок основних параметрів 

промислового зразка імпульсного 

гомогенізатора 

 

27. Тарасенко В.Г.,  
канд. техн. наук, доц., 
Таврійський державний 
агротехнологічний університет,  
м. Мелітополь,  
Червоний В.М.,  
канд. техн. наук, доц., 
Харківський державний 
університет харчування та 
торгівлі 
  

Основи методології дослідження 

процесу отримання дефростованої 

плодоовочевої продукції 

 

28. Шевченко А.О.,  

канд. техн. наук., доц., 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі, 

Бабанов І.Г.,  

канд. техн. наук, доц., 

Бабанова О.І., ст. викл., 

Національний університет 

харчових технологій, м. Київ 

 

Дослідження особливостей конструкції 

фризера для виробництва морозива з 

метою підвищення його продуктивності 

29. Погожих М.І.,  

д-р техн. наук, проф., 

Пак А.В.,  канд. техн. наук,  

Пак А.О., д-р техн. наук, доц., 

Чеканов М.А.,  

канд. техн. наук, доц. 

 

Дослідження системної води ягідних 

джемів низькотемпературним 

калориметричним методом 

30. Атаханов Ш.Н.,  

канд. техн. наук, доц., 

Ідрісалієва Л.С., ст. викл., 

Малабаева З.Р., магістрант, 

Наманганський інженерно-

будівельний інститут,  

м. Наманган, Узбекистан 

Candied fruits from non-traditional raw 

materials with low sugar content (Цукати з 

нетрадиційної сировини з низьким 

вмістом цукру) 
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СЕКЦІЯ 6 
 

УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ЯЯККІІССТТЮЮ  ТТАА  ЕЕККООЛЛООГГІІЧЧННАА  ББЕЕЗЗППЕЕККАА  
 

Керівник секції – Одарченко Дмитро Миколайович, д-р техн. наук, проф. 
Секретар – Соколова Євгенія Борисівна, асист. 

 

1.  Одарченко Д.М., 

д-р техн. наук, проф., 

Сподар К.В., 

канд. техн. наук, доц. 

 

Вплив процесів, які відбуваються в 

заморожених харчових продуктах 

рослинного походження, на зміни 

вихідних показників якості 

2.  Ковалевська Н.С., 

канд. екон. наук, доц., 

Соколова Є.Б., ст. викл. 

 

Дослідження якості заморожених ягід та 

фруктів, представлених на ринку 

Харкова 

3.  Одарченко М.С., 

канд. техн. наук, проф., 

Соколова Є.Б., ст. викл. 

 

Інтегрована система управління якістю 

на вітчизняних підприємствах 

4.  Михайлик В.І., ст. викл., 

Тренбач Л.І., асист. 

 

Кваліметрія в нетрадиційному 

застосуванні 

5.  Карбівнича Т.В., 

канд. техн. наук, доц., 

Лісніченко О.О.,  

канд. екон. наук, доц. 

 

Управління якістю на підприємствах 

роздрібної торгівлі 

6.  Афанасьєва В.А.,  

канд. техн. наук, доц., 

Карпенко З.П., ст. викл. 

 

Безпека сучасних текстильних матеріалів 

для дитячого одягу 

7.  Сподар К.В., 

канд. техн. наук, ст. викл., 

Андріюк Е.І., асист. 

Дослідження процесів, які 

відбуваються в рослинних тканинах 

під час заморожування, та зміна їх 

анатомо-морфологічної будови 
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СЕКЦІЯ 7 
 

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРССЬЬККИИЙЙ  ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ  
 

Керівник секції – Кирильєва Людмила Олексіївна, канд. екон. наук, доц. 

Секретар – Євлаш Тетяна Олександрівна, канд. екон. наук, доц. 

 

1. Янчева Л.М., 

канд. екон. наук, проф., 

Бочуля Т.В., 

д-р екон. наук, проф., 

Коробкіна І.С., ст. викл.  

Innovative approach to forming information 

and analytic provision of managing an 

enterprise (Інноваційний підхід до 

формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління підприємством) 

 

2. Акімова Н.С., 

канд. екон. наук, проф.,  

Топоркова О.В., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Податкова політика: сучасний стан та 

форми здійснення 

3. Чернікова І.Б., 

канд. екон. наук, доц., 

Полулях А.М., асп. 

 

Фінансова звітність в умовах карантину 

4. Чернікова І.Б., 

канд. екон. наук, доц., 

Якуба Є.В., здобувач 

 

Внутрішній аудит: важливість і способи 

організації на підприємстві 

5. Чернікова І.Б., 

канд. екон. наук, доц., 

Кириленко М.В., студ. 

 

Використання «хмарних» технологій в 

обліковому інформаційному просторі 

6. Топоркова О.В., 

канд. екон. наук, доц., 

Євлаш Т.О., 

канд. екон. наук, доц., 

Говоруха О.О., 

канд. екон. наук 

 

Імплементація плану протидії BEPS у 

податковому законодавстві України 

7. Топоркова О.В., 

канд. екон. наук, доц., 

Мілевич Г.В., студ. 

 

Економічна категорія «Витрати» 

підприємств ресторанного господарства 

в обліковому аспекті 

8. Топоркова О.В., 

канд. екон. наук, доц., 

Єрмолова В.Ю., асп. 

 

Елементи регулювання стратегії 

корпоративного управління в умовах 

банкрутства  
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9. Кирильєва Л.О., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Диджиталізація обліку логістичних витрат 

торговельних підприємств 

10. Наумова Т.А., 

канд. екон. наук, доц., 

Шаповалова І.В., студ. 

 

Особливості обліку витрат на маркетинг та 

збут підприємств торгівлі 

11. Нестеренко І.В., 

канд. екон. наук, доц., 

Янчева І.В., доц. 

 

Тенденції розвитку інформаційних систем 

обліку туристичної діяльності 

12. Кашперська А.І., 

канд. екон. наук  

 

Застосування крауд-технологій для 

формування моделі організації надання 

облікових послуг 

 

13. Ільченко М.О., асист. Сучасні проблеми обліку й аудиту 

маркетингової діяльності на підприємствах 

ресторанного господарства 

 

14. Бакаляр Д.Г., асп. 

 

Сутність економічної безпеки підприємств 

у ракурсі обліково-аналітичної інформації 

 

15. Макурін А.А., 

канд. екон. наук, асист., 

Національний технічний 

університет «Дніпровська 

політехніка» 

Методологічні підходи обліку з 

використанням технології блокчейн 
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СЕКЦІЯ 8 
 

ССУУЧЧААССННИИЙЙ  ССТТААНН  ТТАА  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ  РРООЗЗВВИИТТККУУ    
ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННООЇЇ  ССИИССТТЕЕММИИ  УУККРРААЇЇННИИ  

  

Керівник секції – Тарасова Тетяна Олексіївна, д-р екон. наук, проф.  
Секретар – Гаркуша Наталія Миколаївна, канд. екон. наук, доц. 

 
1. Янчева Л.М., 

канд. екон. наук, проф., 

Крутова А.С., 

д-р екон. наук, проф. 

 

Методичний інструментарій оцінювання 

проектів державно-приватного партнерства  

 

2. Тарасова Т.О., 

д-р екон. наук, проф., 

Черчата А.О., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Соціально-перетворювальні інвестиції як 

механізм консолідації фінансових 

ресурсів державного та приватного 

секторів 

3. Близнюк О.П., 

канд. екон. наук, доц., 

Іванюта О.М., доц. 

 

Фінансово-кредитний інструментарій 

механізму розвитку торговельних 

підприємств України 

4. Ставерська Т.О., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Особливості формування фінансового 

механізму забезпечення сталого розвитку 

 
5. Кащена Н.Б., 

канд. екон. наук, доц., 

Горошанська О.О., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Ідентифікація рівня економічної 

активності підприємств торгівлі 

6. Лисак Г.Г., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Удосконалення експрес-діагностики 

фінансового стану підприємства за умов 

антикризового управління 

 
7. Бігдан І.А., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Макроекономічне прогнозування як 

складова бюджетного планування в 

Україні 
 

8. Лачкова В.М., 

канд. екон. наук, доц., 

Лачков А.С., асп. 

 

Реформування банківської системи в 

сучасних умовах глобальної фінансової 

нестабільності 

9. Горошанська О.О., 

канд. екон. наук, доц., 

Кащена Н.Б., 

канд. екон. наук, доц. 

Використання експертних методів для 

оцінки сталого розвитку підприємств 

торгівлі 
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10. Гаркуша Н.М., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Класифікація матеріальних оборотних 

активів для цілей аналізу та управління 

 
11. Гаркуша Н.М., 

канд. екон. наук, доц. 

Особливості аналізу фінансової стійкості 

підприємства 

 
12. Андрющенко І.С., 

канд. екон. наук 

 

Автоматичний обмін податковою 

інформацією за стандартами CRS 

 
13. Жилякова О.В., 

канд. екон. наук 

 

Сучасні виклики системі медичного 

страхування та перспективи її розвитку 

 
14. Лачкова Л.І., 

канд. екон. наук, проф., 

Лачкова В.М., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Формування професійних компетентностей 

випускників за фахом 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

15. Безугла А.І., асп.  

 

Аналіз структури фінансових джерел та 

ефективності використання оборотного 

капіталу підприємств торгівлі України 

 
16. Єгорова О.М., асп. 

 

Вплив банківського кредитування на 

інвестиційну діяльність суб’єктів 

господарювання 

 
17. Поліновська Л.М., асп. 

 

Індикатори оцінювання фінансового 

потенціалу підприємства 

 
18. Панфілова Я.А., асп. Особливості фінансової підтримки 

підприємництва в Україні 
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СЕКЦІЯ 9 
 

ЕЕККООННООММІІККАА  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВ  ХХААРРЧЧУУВВААННННЯЯ  ТТАА  ТТООРРГГІІВВЛЛІІ  
 

Керівник секції – Чорна Марина Віталіївна, д-р екон. наук, проф. 
Секретар – Смірнова Поліна Василівна, канд. екон. наук, доц. 
 
1. Чорна М.В., 

д-р екон. наук, проф., 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі, 

Шуміло О.С.,  

д-р екон. наук, доц., 

Харківський національний 

університет будівництва  

та архітектури 
 

Особливості антикризового управління 

підприємствами роздрібної торгівлі 

2. Смольнякова Н.М.,  

канд. екон. наук, проф., 

Волосов А.М., 

канд. екон. наук, доц. 
 

Стан та перспективи ринку торговельної 

нерухомості України 

3. Волосов А.М., 

канд. екон. наук, доц., 

Смольнякова Н.М.,  

канд. екон. наук, проф. 

 

Особливості конкурентних переваг 

підприємств роздрібної торгівлі 

4. Смірнова П.В.,  

канд. екон. наук, доц. 

 

Особливості розвитку консалтингових 

послуг в Україні 

5. Шинкар С.М., 

канд. екон. наук, доц., 

Михайлова О.В., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Напрями розвитку конкурентних переваг 

роздрібної торгівлі України за сучасних 

умов 

6. Михайлова О.В., 

канд. екон. наук, доц., 

Шинкар С.М., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Шляхи забезпечення ефективного 

використання інформаційних ресурсів 

торговельних підприємств 

7. Бугріменко Р.М.,  

канд. екон. наук, доц. 

 

Оптимізація інфраструктурного розвитку 

роздрібної торгівлі 

8. Зонвире Остін, асп. Забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств рітейлу 
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СЕКЦІЯ 10 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН  

 
Керівник секції – Ушакова Наталія Григорівна, канд. екон. наук, проф. 
Секретар – Помінова Ірина Іванівна, канд. екон. наук, доц. 

 

4. Кулініч О.А.,  

канд. екон. наук, доц. 

 

Умови розвитку міжнародного бізнесу в 

Україні 

5. Кулініч О.А.,  

канд. екон. наук, доц., 

Федоренко Н.М., ст. викл. 

 

Індекс інклюзивного розвитку – 

альтернативна система оцінювання 

економічного розвитку країн 

 
6. Мелушова І.Ю.,  

канд. екон. наук, доц. 

 

Систематизація інструментів міжнародної 

маркетингової стратегії підприємства 

 
7. Чернишова Л.О.,  

канд. екон. наук, доц., 

Лабунець А.В., студ. 

 

Вплив блокчейн-технологій на розвиток 

фінансового сектору світової економіки 

8. Чернишова Л.О.,  

канд. екон. наук, доц., 

Аллахам Мусаб Нур Елдін., 

студ. 

 

Особливості розвитку економічної 

дипломатії в системі міжнародних 

відносин 

9. Зарецька Л.М., ст. викл. Фриланс як сучасна форма трудових 

відносин: зарубіжний досвід 

 

 

1. Ушакова Н.Г., 

канд. екон. наук, проф., 

Помінова І.І., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Наслідки цифровізації для європейської 

економіки 

2. Андросова Т.В., 

канд. екон. наук, проф., 

Кот О.В.,  

канд. екон. наук, проф. 

 

Формування інвестиційної стратегії 

розвитку бізнес-одиниць на основі 

створення корпоративних структур 

3. Гринько П.Л., 

канд. екон. наук, доц. 

Вплив трансформації сучасних світових 

соціально-економічних процесів на 

формування цифрової економіки 
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10. Печенка О.І., ст. викл. Розвиток інноваційного потенціалу 

експортоорієнтованого підприємництва 

в Україні 

 
11. Печенка О.І., ст. викл., 

Дуда А.В., магістрант 

 

Аналіз стану ринку дитячих товарів 

в Україні 

 



 33 

СЕКЦІЯ 11 
 

ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВІІ    ППРРООББЛЛЕЕММИИ  ТТАА  ІІННННООВВААЦЦІІЇЇ      
ВВ  ССУУЧЧААССННИИХХ  УУММООВВААХХ  ГГООССППООДДААРРЮЮВВААННННЯЯ  

  
Керівник секції – Савицька Наталія Леонідівна, д-р екон. наук, проф. 
Секретар – Прядко Ольга Миколаївна, канд. екон. наук, доц.  

 

1. Савицька Н.Л.,  

д-р екон. наук, проф.  

Тренди споживчої поведінки на 

продовольчому ринку 

 

2. Яценко О.М.,  

д-р екон. наук, проф., 

Київський національний 

економічний університет  

ім. Вадима Гетьмана 

 

Coronavirus influence on international 

economic diplomacy and trade policy (Вплив 

пандемії коронавірусу на міжнародну 

економічну дипломатію та торговельну 

політику) 

 

3. Чукурна О.П., 

д-р екон. наук, доц., 

Одеський національний 

політехнічний університет, 

Михайлова М.В.,  

канд. екон. наук, доц., 

Харківський державний 

університет харчування та торгівлі 

 

Methodology of evaluation of customer 

satisfaction of restaurants servises (Методика 

оцінювання задоволеності клієнтів 

послугами ресторанного закладу) 

 

 

4. Афенченко Г.В.,  

канд. соц. наук, доц., 

Шумлянська Н.В., ст. викл., 

Харківська державна академія 

культури 

 

Емоційна культура як інноваційний 

інструмент сучасного маркетингу 

5. Біловодська О.А., 

д-р екон. наук, доц.,  

Кулік Д.І.,  

Київський національний 

університет технологій та дизайну  

 

Переваги та недоліки використання лідерів 

думок як інструменту маркетингу впливу 

6. Голованов Д.С., магістрант,   

Голованова М.А.,  

канд. техн. наук, доц., 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ», м. Харків 

 

Нові потреби web-споживачів 
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7. Пілюгіна I.C.,  

канд. техн. наук, доц., 

Жегус О.В.,  

д-р екон. наук, проф. 

 

Вплив споживчих переваг на формування 

асортименту маршмелоу 

8. Михайлова М.В.,  

канд. екон. наук, доц., 

Харківський державний 

університет харчування та торгівлі, 

Яценко О.М., 

канд. екон. наук, аналітик 

консолідованої інформації, 

ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС», м. Київ 

 

Event-маркетинг як інструмент 

формування іміджу 

9. Олініченко К.С.,  

канд. екон. наук, доц., 

Харківський державний 

університет харчування та торгівлі, 

Бєлавіна Г.Р., комерційний 

директор АП «Bookworm»,  

м. Харків 

 

Засоби просування ковбасної продукції на 

українському ринку 

10. Прядко О.М.,  

канд. екон. наук, доц., 

Харківський державний 

університет харчування та торгівлі, 

Гапон М.В.,  

директор РА «Акули PROMO», 

м. Харків 

 

Застосування інструментів трейд-

маркетингу на FMCG-ринку 

11. Чміль Г.Л.,  

канд. екон. наук, доц., 

Харківський державний 

університет харчування та торгівлі, 

Мороз Т.Б.,  

ФОП «Мороз Т.Б.», м. Харків 

 

Способи збільшення метрик, що 

впливають на LTV 

12. Жегус О.В.,  

д-р екон. наук, доц.,  

Афанасьєва О.П.,  

канд. екон. наук, доц.  

 

Маркетинговий аудит як основа 

інформаційного забезпечення управління 

змінами на підприємстві 
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13. Мелушова І.Ю.,  

канд. екон. наук, доц.  

Теоретико-методичний підхід до 

формування системи показників 

результативності маркетингу 

 

14. Олініченко К.С.,  

канд. екон. наук, доц.  

Просування кондитерського інноваційного 

продукту на ринок міста Харкова 

 

15. Прядко О.М.,  

канд. екон. наук, доц.  

Маркетингове обґрунтування розробки та 

виведення нового продукту на ринок 

 

16. Тарасов І.Ю., 

канд. екон. наук, доц. 

Сучасний стан регіонального ринку 

діабетичного зефіру 

 

17. Тарасов І.Ю.,  

канд. екон. наук, доц., 

Голіна В.Ю., магістрантка 

 

Формування маркетингового профілю 

споживачів дієтичного зефіру 

 

18. Чміль Г.Л.,  

канд. екон. наук, доц. 

Управління ефективністю підприємств 

ритейлу: виклики та методичний 

інструментарій оцінювання 

 

19. Ушакова Н.Г., 

канд. екон. наук, проф. 

 

Інструментарій поведінкової економіки: 

прикладний аспект 

20. Помінова І.І., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Поведінкові ефекти на ринку освітніх послуг 

21. Сокол Н.А., ст. викл. Поведінкова економіка: методологічний 

аспект 

 

22. Кривошеєва Н.М.,  

спец. вищ. кат., 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Інструменти внутрішнього маркетингу у 

формуванні клієнтоорієнтованого 

персоналу 
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СЕКЦІЯ 12 
 

ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ  ІІ  ГГООТТЕЕЛЛЬЬННОО--РРЕЕССТТООРРААННННИИЙЙ  ББІІЗЗННЕЕСС  
 

Керівник секції – Яцун Леонід Миколайович, д-р екон. наук, проф. 
Секретар – Віннікова Вікторія Вікторівна, канд. екон. наук, доц. 

 

1.  Яцун Л.М., 

д-р екон. наук, проф. 

Проектування розвитку ресторанної 

мережі туристських дестинацій 

 

2.  Яцун Л.М., 

д-р екон. наук, проф. 

Пріоритети управління сферою 

харчування 

 

3.  Селютін В.М., 

канд. екон. наук, доц., 

Ольшанський О.В., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Модифікація SWOT-аналізу як 

стратегічного інструменту оцінювання 

ресторанного господарства 

4.  Ольшанський О.В., 

канд. екон. наук, доц., 

Селютін В.М., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Імплементація процесного підходу у 

сферу торгівлі як важливої соціально-

економічної системи 

5.  Віннікова В.В., 

канд. екон. наук, доц., 

Віннікова В.А., доц. 

 

Психологічні механізми   управлінської 

взаємодії в системі корпоративного 

управління 

6.  Віннікова В.В., 

канд. екон. наук, доц. 
 

Інноваційне впровадження в 

проектування бази відпочинку 

7.  Віннікова В.А., доц. Розвиток консалтинг-послуг в Україні 

 

8.  Терешкін О.Г., 

д-р техн. наук, проф. 
 

Сфера послуг за новими стандартами 

9.  Малюк Л.П., 
д-р техн. наук, проф., 
Варипаєва Л.М., доц. 
 

Створення системи безпеки в готелях 

10.  Давидова О.Ю., 

д-р екон. наук, проф. 

Розробка концепції управління 

підприємством готельно-ресторанного 

господарства 
 

11.  Кононенко Т.П., 
канд. техн. наук, проф., 
Полстяна Н.В., 
канд. техн. наук, проф. 

Інвестиційне забезпечення 

впровадження інноваційних технологій 

у туристичному бізнесі 
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12.  Полстяна Н.В., 

канд. техн. наук, проф., 

Кононенко Т.П., 

канд. техн. наук, проф. 

 

Сучасні фактори конкуренто-

спроможного розвитку сфери туризму 

13.  Балацька Н.Ю., 

канд. техн. наук, доц., 

Калєнік К.В., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Сугестивний сервіс та його вплив                 

на поведінку споживачів 

14.  Калєнік К.В., 

канд. екон. наук, доц., 

Балацька Н.Ю., 

канд. техн. наук, доц. 

 

Аналіз ERP-систем для управління 

туристичним підприємством 

15.  Брикова Т.М., 

канд. техн. наук, ст. викл. 

Пріоритетні напрями розвитку гольф-

туризму в Україні 

 

16.  Джгуташвілі Н.М., асп. Світовий досвід категорізації 

сервісного продукту в готельній 

індустрії 

 

17.  Погожих М.І.,  

д-р техн. наук, проф., 

Софронова М.С.,  

канд. фіз.-мат. наук, доц. 

 

Знаходження можливого розв’язку 

задачі оптимального планування 

діяльності підприємства  

18.  Пічугіна Т.С., 

д-р екон. наук, проф.,  

Безгінова Л.І.,  

канд. екон. наук, доц., 

Шарапова О.М., доц.  

 

Чинники впливу на управління 

формуванням капіталу підприємств 

ритейлу 

19.  Ткаченко О.П.,  

канд. екон. наук, доц. 

 

Антикризове управління ресторанним 

бізнесом у сучасних умовах 

20.  Ткачова С.С.,  

канд. екон. наук, доц., 

 

Ресторанний ринок України: структура 

та сучасні тренди розвитку 

21.  Чатченко О.Є.,  

канд. екон. наук, доц., 

 

Основні засади публічного 

адміністрування в соціальній сфері 
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СЕКЦІЯ 13 
 

ННААУУККООВВІІ  ООССННООВВИИ  ГГУУММААННІІТТААРРННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  ФФААХХІІВВЦЦІІВВ  
ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВ  ХХААРРЧЧООВВИИХХ  ВВИИРРООББННИИЦЦТТВВ    ІІ  ТТООРРГГІІВВЛЛІІ 

 
Керівник секції – Варипаєв Олексій Михайлович, канд. філос. наук, доц. 

Секретар – Лемешева Наталія Андріївна, ст. викл. 
 

1. Варипаєв О.М.,  
канд. філос. наук, проф. 

Філософія їжі Слобожанщини  
XIX–XX ст. 
 

2. Варипаєв О.М.,  
канд. філос. наук, проф., 
Міносян А.С.,  
канд. іст. наук, проф., 
Харківський державний 
університет харчування та торгівлі, 
Юрченко Л.І.,  
д-р філос. наук, проф., 
Національний університет 
цивільного захисту України,  
м. Харків, 
 

Соціальна стратифікація за гендерним 
типом 
 

3. Головко О.В.,  
канд. іст. наук, доц. 

Роль і місце вивчення економічної та 
соціальної історії в гуманітарній 
підготовці фахівців підприємств 
харчових виробництв і торгівлі 
 

4. Лисак Н.О.,   
канд. пед. наук, доц. 

 

Типи організаційної культури 

5. Руденко С.М.,  
канд. філол. наук, проф. 

Етнолінгвістичний компонент семантики 
інструментативів у глютонічному фреймі 
 

6. Юрченко Л.І.,  
д-р філос. наук, проф.,  
Національний університет 
цивільного захисту України,  
м. Харків, 
Міносян А.С., 
канд. іст. наук, проф., 
Варипаєв О.М.,  
канд. філос. наук, проф., 
Харківський державний 
університет харчування та торгівлі 
 

Біоетика в контексті соціальної 
відповідальності 
 

7. Кудряшов І.О., доц.,  
Артюгін А.В., ст. викл. 

Сучасні методи та засоби викладання 
фізичної культури та спорту для 
підтримки імунної системи людини 
 

8. Лемешева Н.А., ст. викл.,  

Коршунова І.П., доц. 

Млини Харківської губернії  ХІХ ст. 
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9. Спіцин В.В.,  
канд. пед. наук, доц., 
Харківська державна академія 
фізичної культури, 
Кудряшов І.О., доц., 
Харківський державний 
університет харчування та торгівлі 
 

Спортивно-орієнтовані педагогічні 
технології фізичного виховання: 
пошуки й перспективи 
 

10. Борисова А.О., 

канд. психол. наук, проф., 

Колесник А.О.,  

канд. техн. наук, доц., 

Мануєнкова О.О., доц. 
 

Поняття та роль «технології навчання» у 

викладанні іноземної мови студентам 

немовних ЗВО 

11. Борисова А.О.,  

канд. психол. наук, проф., 

Сапожнікова Л.Я., доц. 

Nominating units for marking confectionery 
products (Номінативні одиниці на 
позначення кондитерських виробів) 
 

12. Ков’ях I.I., ст. викл. 

 

The purpose and utility of the formal and 
informal translation plan (Призначення та 
доцільність формального й 
неформального планів перекладу) 
 

13. Колесник А.О.,  

канд. техн. наук, доц., 

Мануєнкова О.О., доц., 

Удовенко І.В., 

канд. філол. наук, доц. 
 

Навчальна мовленнєва ситуація як спосіб 
підвищення ефективності спілкування 
студентів іноземною мовою 

14. Муравйова О.М., ст. викл., 
Харківський державний 
університет харчування та 
торгівлі, 
Архипова В.О., ст. викл., 
Харківський національний 
університет радіоелектроніки 
 

Developing professional competence using the 
tandem language learning  
(Розвиток професійної компетентності  
використанням мовного навчання у 
тандемах) 
 

15. Пузанова-Красікова І.О., 
ст. викл. 
 

Міжкультурна трансформація мовної 
особистості 

16. Раскосова Г.Б., ст. викл., 
Крупей М.І., ст. викл. 
 

Transversal competences in higher education 
(Трансверсальні компетенції у вищій 
освіті) 
 

17. Скриннік Н.А., 
канд. філол. наук, доц. 

Сутність іншомовної професійної 
компетентності майбутніх фахівців 
харчової галузі в контексті професійної 
підготовки 
 

18. Удовенко І.В.,  
канд. філол. наук, доц., 
Подворна Л.А., ст. викл. 

Застосування моделі blended learning під 
час викладання курсу «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» 
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СЕКЦІЯ 14 
 

УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  РРООЗЗВВИИТТККООММ  ББІІЗЗННЕЕССУУ  
 

Керівник секції – Гросул Вікторія Анатоліївна, д-р екон. наук, проф.  

Секретар – Сукачова-Труніна Сніжана Миколаївна, канд. екон. наук, доц. 
 
1. Гросул В.А.,  

д-р екон. наук, проф.,  

Зубков С.О., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Сучасний стан харчування населення               

в Україні 

 

2. Круглова О.А.,  

канд. екон. наук, проф.,  

Козуб С.О., асп. 

Оцінка ефективності заходів з 

удосконалення системи планування  

торговельного підприємства 

 
3. Филипенко О.М.,  

канд. екон. наук, доц., 

Смокова Л.М., ст. викл. 

 

Способи підвищення конкуренто-

спроможності підприємств торгівлі 

 

4. Чаговець В.В., 

канд. екон. наук, доц. 

 

Платформи фриланс-бізнесу 

5. Тімченко О.Д., ст. викл. Тенденції розвитку e-commerce в Україні  

 
6. Сибірякова І.Г., ст. викл. Інформаційно-комунікаційні технології й 

управління бізнес-процесами 

 
7. Сибірякова І.Г., ст. викл. Освіта й економічний розвиток країни 

 
8. Синицина Г.А.,  

канд. екон. наук, доц.  

 

Функціонування підприємств сфери 

харчування в стратегіях сталого розвитку 

 
9. Паук В.В., 

викл.-метод. вищ. кат.,  

Державний навчальний заклад 

«Харківське вище професійне 

училище № 6» 

 

Впровадження дуальної системи 

навчання в закладах професійно-

технічної освіти як чинник забезпечення 

сучасних потреб підприємств малого та 

середнього бізнесу в конкуренто-

спроможних кваліфікованих робітниках 
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