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23 жовтня 2020 р. у Донецькому національному університеті економіки 

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) було 

проведено ІХ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію 

«Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини». 

Доцільність проведення Конференції була обумовлена необхідністю 

створення умов для реалізації інноваційного потенціалу науковців, 

стимулювання і підтримки наукової діяльності молоді, залучення студентів 

до науково-практичної діяльності, встановлення творчих контактів і 

розширення міжнародних наукових зв’язків із зарубіжними вченими. 

Метою Конференції було проголошено аналіз та узагальнення нових 

теоретичних та прикладних результатів наукових досліджень щодо 

застосування харчових добавок у технологіях харчових продуктів для 

харчування здорової та хворої людини, зберігання сировини і харчових 

продуктів та пошук шляхів забезпечення їх якості й безпеки. 

Конференцію було організовано професорсько-викладацьким 

колективом кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-

ресторанної справи та підприємництва за підтримки ректорату ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського. 

У роботі Конференції взяли участь 292 учасника з Китаю, Канади, 

США, Словаччини, Республіки Білорусь, Узбекистану, Польщі та України. 

До оргкомітету надійшло 193 наукові праці викладачів, науковців, 

молодих вчених, аспірантів та студентів на українській та англійській мовах, 

які представляють 42 заклади освіти та підприємства галузі, а саме: 

 Білоруський національний технічний університет, м. Мінськ, Білорусь 

 Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків 

НАМН України», м. Харків 

 Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир 

 Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро 

 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. 

Дніпро 

 Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського 

університету культури, м. Дніпро 

 Інститут технічної теплофізики національної академії наук України, м. 

Київ 



 Київський національний торговельно-економічний університет, м. 

Київ; 

 Краматорський коледж Донецького національного університету імені 

Михайла Туган-Барановського, м. Краматорськ 

 Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ 

 Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів 

 Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів 

 Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів 

 Маріупольський коледж Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Маріуполь 

 Мелітопольський інститут державного і муніципального управління 

"КПУ", м. Мелітополь 

 Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв 

 Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів 

 Національний університет харчових технологій, м. Київ 

 Ніагарський державний коледж, м. Ніагара-он-те-Лейк, провінція 

Онтаріо, Канада 

 Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса 

 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава 

 Словацький сільськогосподарський університет, м. Нітра, Словаччина 

 Сумський національний аграрний університет, м. Суми  

 Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра 

Моторного 

 Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі, м. Тернопіль 

 Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків 

 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

м. Умань 

 Уманський національний університет садівництва, м. Умань 

 Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу уманського 

національного університету садівництва, м. Умань 

 Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро 

 Університет Хечжоу, Китай 

 Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків 

 Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків 

 Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка, м. Харків 

 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків 

 Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон 

 Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон 

 Херсонський національний технічний університет, м. Херсон 

 Центральноукраїнський національний технічний університет, м. 

Кропивницький 



У ході роботи Конференції були розглянуті нові теоретичні та 

прикладні результати наукових досліджень щодо світових досягнень та 

інноваційних технологій продуктів спеціального та функціонального 

призначення для харчування здорової та хворої людини, розроблення 

харчової продукції з використанням харчових добавок, використання 

харчових добавок для забезпечення здорового способу життя людини, у 

медицині, спорті, сільському господарстві, забезпечення їх якості та безпеки, 

а також сучасних тенденцій та стратегій розвитку харчових виробництв та 

ресторанного господарства. 

Результати роботи конференції знайшли своє відображення у Збірнику 

матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

"Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини". 

Учасники Конференції прийняли наступні рішення: 

1. Вважати пріоритетними у галузі харчових технологій та ресторанного 

господарства дослідження з напрямків: детермінанти використання 

харчових добавок в технологіях харчових продуктів, інноваційні 

технології функціональних харчових продуктів, проблеми та перспективи 

розвитку харчових виробництв та ресторанного господарства. 
2. Сприяти розвитку наукової діяльності за напрямом конференції та 

створенню умов для підвищення ефективності інтеграції наукових 

досягнень у харчові виробництва та ресторанне господарство України. 

3. Констатувати загалом високий науковий та практичний рівень доповідей 

учасників Конференції. Відмітити, що тематика доповідей, склад 

учасників конференції є підтвердженням того, що Україна в контексті 

тематики Конференції є потужним джерелом інновацій та наукових 

здобутків. 

4. Здійснювати тісну наукову співпрацю  із залученням провідних 

українських і зарубіжних вчених в розробленні комплексних міжвідомчих 

наукових програм у галузі харчових технологій та ресторанного 

господарства та діяльність в області підготовки висококваліфікованих 

кадрів. 
5. Зміцнювати співробітництво та тісну взаємодію технологів харчових 

виробництв, біологів, фітохіміків і фахівців сфери гостинності. 

Організовувати комплексні колективи фахівців різних спеціальностей із 

суміжних наукових напрямів для вирішення сучасних проблем та 

вдосконалення роботи в галузі 
6. Приділити особливу увагу на можливості опублікування спільних 

наукових робіт, заявок на гранти і конкурси, обмінних і мережевих 

програм між закладами вищої освіти та галузевими науково-дослідними 

установами України і зарубіжних країн. 
7. Ураховуючи актуальність розглянутих питань та ефективність їх 

вирішення, оргкомітет конференції вважає доцільним проведення 

наступної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини» у 2022 р. 


