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Ужгород; ред. кол. Лєнделя М. А. (гол. ред.) та 
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Павлов О. І.  
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квітня 2016 р., ОНАХТ).– Одеса: ОНАХТ, 

2016.– С. 181–182. 

Павлов О. І.   

 

Адаптація в системі стратегії розвитку підприємства // 
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тики (тези) 

Матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 

15–16 вересня 2016 р. – Одеса: Атлант, 2016.– С. 
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Зб. тез доповідей 76 наукової конференції ви-
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са: ОНАХТ, 2016.– С. 244–245. 

Самофатова В. А. Адаптивне управління потенціалом сталого розвитку хар-

чової промисловості (стаття) 

Економіка харчової промисловості. Науковий 

журнал ОНАХТ. Одеса – 2016. Том 8. Випуск 3. 

Самофатова В. А. Концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери 

(стаття) 

Науковий фаховий журнал з економіки «Агрос-

віт». Вип. 20 

Самофатова В. А. Передумови і фактори сталого розвитку агропродовольчої 

сфери (стаття) 

Науковий фаховий журнал з економіки «Еконо-

міка та держава». №10. – 2016. 

Самофатова В.А. Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону на ос-

нові кластерного підходу (стаття) 

Економіка харчової промисловості. Науковий 

журнал ОНАХТ. Одеса – 2016. Том 9. Випуск 4. 

– (в редакції) 

Самофатова В.А. Методологічні аспекти формування сталого розвитку аг-

ропродовольчої сфери регіону (стаття) 

Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні 

економічні відносини та світове господарство.  

Ужгород – 2016. Випуск 10 – (в редакції)  

Самофатова В. А., Паньків 

Ю. П.  

Основні тенденції виробництва і споживання риби та ри-

бної продукції в Україні (стаття) 

Економіка харчової промисловості. Науковий 

журнал ОНАХТ. Одеса – 2016. Том 8. Випуск 2. 

Кулаковська Т.А. Концептуальні засади державного регулювання розвитку 

агропродовольчого сектора України (тези) 

Перспективи розвитку національної економіки: 

Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Запоріжжя, 12-13 лютого 2016 

року) / Східноукраїнський інститут економіки та 

управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО 

«СІЕУ», 2016. – Ч. 1. – 144 с. (C. 52-54) 

Кулаковська  Т.А., Марти-

новський В.С., Фарзетдинов 

Д.Ф. 

Проблеми податкової системи України (стаття) Економіка харчової промисловості. – Вип. 3. – 

Т. 8. – 2016. – 76 с. 

Мартинюк О.М. Провайдинг іновацій як інструментарій організаційно-

економічного забезпечення активізації трансферу техно-

логій (стаття) 

Науковий вісник Херсонського державного уні-

верситету. Серія: Економічні науки. - Випуск 

19: Ч.2. – Херсон, 2016. – 159 с.   
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Крусір Г.В., Кондратенко 

І.П.,  Лобоцька Л.Л.,  Добро-

вольський В.В. 

Щодо оцінки індексу екологічної небезпеки хлібопекар-

ського підприємства з урахуванням можливості техноген-

ної аварії (стаття) 

НЖ «Екологічна безпека», № 2, 2016 

Мартинюк О.М. Перспективи розвитку провайдингу іновацій в Україні 

(тези) 

Економіка підприємства: сучасні проблеми тео-

рії та практики: Матеріали 5 міжнар. Наук-

практ.конф, 15-16 вересня 2016 р. –Одеса, Ат-

лант, 2016. – 426 с. 

Берегова Т.А. Особливості формування внутрішнього економічного ме-

ханізму функціонування  підприємств м’ясопереробної 

галузі як засіб їх ефективного управління (тези) 

Розвиток соціально-економічних систем у тран-

сформаційних умовах : Матеріали V Міжнар. 

наук.-практ. конф. студентів і молодих учених 

(м. Бердянськ, 27-28 січня 2016 р). – Бердянськ : 

Видавець Ткачук О.В., 2016. – С. 192–193. 

Берегова Т.А. Управління комерційними ризиками  на сучасних підпри-

ємствах м’ясопереробної галузі України для досягнення 

стану їх економічної безпеки (стаття) 

Науковий вісник Херсонського державного уні-

верситету – 2016. – № 16. – С. 51–55 (фахове ви-

дання) 

Берегова Т.А. Проблема стану безпеки на м’ясопереробних підприємст-

вах в умовах економічної нестабільності (тези) 

 

Збірник тез доповідей 76 наукової конференції 

викладачів академії, Одеса, 18−22 квітня 2016 

року / ОНАХТ. – О., 2016. – С. 229–230. 

Берегова Т.А. Адаптивність вітчизняних м’ясопереробних підприємств 

в сучасних економічних умовах (тези) 

Економіка як соціальна та поведінкова навчаль-

на та наукова дисципліна: матер. наукового ко-

локвіуму, Одеса, 20 травня 2016 р. / ОНАХТ. – 

О.,  2016. – С. 105–110. 

Берегова Т.А. Вирішення сучасних проблем здорового харчування мо-

лоді як пріоритетний напрям забезпечення національної 

безпеки країни (тези) 

«Проблеми формування 

здорового способу життя у молоді»: матер. во-

сьмої Всеукраїнської 

науково-практичної конференції  

молодих учених і студентів з  

міжнародною участю (30 вересня–2 жовтня 2016 

р.). – Одеса: ОНАХТ, 2016. – С. 8. 
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Дідух С.М.,  

Шувалова А.О. 

Діагностика стану та перспектив розвитку підприємств з 
виробництва кондитерських виробів (тези) 

Сучасна наука: проблеми і перспективи (частина 

1): матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції м. Київ, 15-16 жовтня 

2016 року. – Київ. : МЦНД, 2016. – 68 с. 

Дідух С.М.  

Мініна В.О. 

Діагностика ймовірності банкрутства молокопереробних 
підприємств (тези) 

 

Матеріали ІV міжнародної науково-практичної 

конференції «Економічні та соціальні аспекти 

розвитку України на початку ХХІ століття» 

Дідух С.М. Актуальні механізми адаптивного управління підприєм-
ством в умовах кризи (тези) 

Збірник тез доповідей 76 наукової конференції 

викладачів академії . – Режим доступу: 

http://www.onaft.edu.ua/download/konfi/zbirnuk_te

z_konf_76.pdf 

Дідух С.М.  

Федорова Т.С. 

Аналіз платоспроможності підприємств з виробництва 
мінеральної води (тези) 

Матеріали ІV міжнародної науково-практичної 

конференції «Економічні та соціальні аспекти 

розвитку України на початку ХХІ століття» 

Дідух С.М.  Актуальні напрями еволюції економічного механізму під-

приємства в сучасних умовах господарювання: теорія об-

межень (TOC) (тези) 

Науковий колоквіум кафедри економіки проми-

словості за темою: «Економіка як соціальна та 

поведінкова, навчальна й наукова дисципліна» 

Яблонська Н.В. Виноробний потенціал підприємств України (тези) Збірник тез доповідей 76 наукової конференції 

викладачів академії . – Режим доступу: 

http://www.onaft.edu.ua/download/konfi/zbirnuk_te

z_konf_76.pdf 

Магденко С. О.,  

Ощепков О.П. 

“Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” 

Оцінка динаміки розвитку підприємств м'ясопереробної 

галузі України  (тези) 

М. Хмельницький,  

Хмельницький університет управління та права 

 

Магденко С. О. Внутрішній контроль ефективності праці на підприємст-

вах харчової промисловості (стаття) 

«Економіка харчової промисловості» № 8 

(1/2016)М. Одеса 

ОНАХТ 

Фрум О.Л. Організаційно-економічний механізм розвитку сукупного Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. Вип. 1. 
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Автор і співавтори (з до-

данням порядку перелічен-

ня авторів), з зазначенням 

кафедри, прізвища, ім'я та 

по батькові 

 

Назва джерела, де надрукована стаття або 

тезиси. 

Назва роботи. 

Місто, назва видавництва 

стратегічного потенціалу як об’єкта діагностики кризово-

го стану    підприємства (стаття) 

– Харків, ХНАУ. – 2016  

Фрум О.Л. Анализ проблем адаптации диагностики состояний пред-

приятий к динамике качества экономических отношений 

в Украине (стаття) 

"Ефективна економіка". [Електронний ресурс] – 

2016. – № 2 

 

 


