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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

Н ародився в с. Благовіщенка Кам’ян-
сько-Дніпровського району Запорізь-
кої області. У 1988 р. закінчив Хар-

ківський сільськогосподарський інститут ім. В. 
В. Докучаєва. З 1989 р. по 1992 р. Ю. М. Халеп на-
вчався в аспірантурі Українського науково-до-
слідного інституту економіки агропромислового 
виробництва ім. О. Г. Шліхтера захистив дисер-
тацію та здобув науковий ступінь кандидата еко-
номічних наук. 

З 1992 р. – науковий співробітник, а потім за-
відувач лабораторії економіки Інституту птахів-
ництва УААН; з 1994 р. по 2000 р. працював на по-
садах заступника директора та директором низки 
підприємств Запорізької області, а з 2000 р. по 
2008 р. – старший викладач, потім доцент кафедри 
економіки сільського господарства та аграрного 
менеджменту Чернігівського державного інсти-
туту економіки і управління. 

У Інституті сільськогосподарської мікробі-
ології УААН Ю. М. Халеп розпочав працювати 
у 2003 р. на посаді завідувача відділу економіч-
ного аналізу, стандартизації і патентно-ліцензій-
ної роботи за сумісництвом, на постійній основі 
у 2008-2013 рр. – старший науковий співробітник 

відділу економіки, інтелектуальної власності 
і маркетингу інновацій. З березня по жовтень 
2010 р. виконував обов’язки директора Держав-
ного підприємства «Дослідне господарство Інсти-
туту сільськогосподарської мікробіології УААН», 
з 2013 р. – завідувач сектору, а потім начальник 
відділу економіки, інтелектуальної власності та 
маркетингу інновацій, а з березня 2019 р. – за-
ступник директора з наукової та інноваційної ді-
яльності.

Основними напрямами наукової роботи 
Ю. М. Халепа є дослідження економічної та енер-
гетичної ефективності наукоємної інноваційної 
продукції Інституту; еколого-економічної ефек-
тивності органічного виробництва. Ю. М. Халеп є 
заступником керівника секції науково-інновацій-
ного розвитку АПК Чернігівської області Північ-
ного міжрегіонального наукового центру НААН, 
членом Вченої ради, членом редакційної колегії та 
відповідальним за випуск науково-популярного 
журналу «Чернігівщина аграрна».

Нагороджений Відзнакою Департаменту 
агропромислового розвитку Чернігівської ОДА 
(2015 р.); Подякою Національної академії аграр-
них наук України (2020 р.).
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