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Видавнича діяльність: перелік монографій, брошур, підручників, посібників, статей і тез,  

опублікованих викладачами кафедри у 2017  р. 

 

 
Автор і співавтори (з доданням 

порядку перелічення авторів), з 

зазначенням кафедри, прізвища, ім'я 

та по батькові 

Назва джерела, де надрукована стаття або 

тезиси. 

Назва роботи. 

Місто, назва видавництва 

Павлов О.І., Кулаковська Т.А., 

Лобоцька Л.Л., Самофатова В.А., 

Яблонська Н.В., Дідух С.М., 

Магденко С.О., Ощепков О.П., 

Мартинюк О.М. , Шешеловський М.І. 

Фрум О.Л. 

Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової 

промисловості в умовах мінливого світу: матеріали наук. 

симпозіуму з міжнар. участю (19 травня  2017 р., м. Одеса). 

 

Одеса: Астропринт 

Колективна монографія за ред. Т. 

Покуси / Edited by Tadeusz Pokusa 

Кафедра економіки промисловості 

ОНАХТ Самофатова В. А. (співавтор) 

Transformations in contemporary society: social, economic and 

humanitarian aspects. Monograph/Трансформації в сучасному 

суспільстві: соціальні, економічні та гуманітарні аспекти. 

Монографія. 

Opole: The Academy of 

Management and Administration 

in Opole. 

М. Ополе: Академія управління 

і адміністрування. 

Колективна монографія (електронна) 

Аверіхіна Т. В., Адамець Т. П., 

Андерсон Н. В., Кафедра економіки 

промисловості ОНАХТ Самофатова В. 

А. (співавтор) [та ін.] 

Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, 

моделі.  

 

Київ: НТУУ «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського 

Колективна монографія за ред. Дж. 

Жуковскис і К. Шапошнікова / 

Edited by J. Žukovskis, K. 

Shaposhnykov. 

Кафедра економіки промисловості 

ОНАХТ Самофатова В. А. (співавтор) 

Innovations in the development of socio-economic systems: 

microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels / 

Інновації у розвитку соціально-економічних систем: 

мікроекономічний, макроекономічний та мезоекономічний 

рівні. 

Izdevniecība “Baltija Publishing” 

(м. Рига, Латвія) 
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Автор і співавтори (з доданням 

порядку перелічення авторів), з 

зазначенням кафедри, прізвища, ім'я та 

по батькові 

Назва джерела, де надрукована стаття або 

тезиси. 

Назва роботи. 

Місто, назва видавництва 

Ощепков О.П.,  

Магденко С. О.  

Розвиток фінансової системи сучасного підприємства: 

обліково-аналітичний аспект. Монографія/ за заг. ред. 

проф. Немченка В.В. 

 

Статистичний аналіз диференціації доходів населення 

України 

М. Одеса,  

Фенікс, 2017 

Самофатова В.А. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Розвиток 

міжнародної конкурентоспроможності: держава, регіон, 

підприємство».  

Інноваційні аспекти переходу до сталого розвитку 

агропродовольчої сфери регіону (тези) 

м Лісабон, Португалія 

Самофатова В. А. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології». 

Характеристика управління сталим розвитком 

агропродовольчої сфери у протекціоністському світі (тези) 

м. Тбілісі, Грузія 

Павлов А. Рурализация: сущность, проявления, классификация // 

Наука и инновации (стаття) 

науч.– практ. жур. Национ. 

академии наук Беларуси.– № 12 

Павлов А. Развитие социальной сферы села в контексте руральной 

парадигмы // Развитие бизнеса в аграрном секторе 

экономики Беларуси (стаття) 

зборник статей.– Минск: Ин-т 

системных исследований в АПК 

Беларуси, 2017 

Павлов А.И.,   

Самофатова В. А. 
Стратегический вектор устойчивого развития 

агропродовольственной сферы южного региона Украины // 

Современные достижения науки и пути инновационного 

восхождения экономики региона, страны: матер. междунар. 

научно-практ. конфер.  (тези) 

18 мая  2017 г.,  Комрат, 

Молдова. – Комрат: Комратский 

государственный університет, 

2017 

 

 

 

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=auSPuTMAAAAJ&cstart=60&citation_for_view=auSPuTMAAAAJ:R-LXmdHK_14C
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=auSPuTMAAAAJ&cstart=60&citation_for_view=auSPuTMAAAAJ:R-LXmdHK_14C
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Автор і співавтори (з доданням 

порядку перелічення авторів), з 

зазначенням кафедри, прізвища, ім'я та 

по батькові 

Назва джерела, де надрукована стаття або 

тезиси. 

Назва роботи. 

Місто, назва видавництва 

Павлов А. И.,  

Самофатова В. А. 

Материалы Международной научно-практической 

конференции «Современные достижения науки и пути 

инновационного восхождения экономики региона, 

страны». 

Стратегический вектор устойчивого развития 

агропродовольственной сферы Южного региона Украины 

(тези). 

 

г. Комрат, Молдова 

Павлов О. І. Об’єднана територіальна громада як модель сільсько-

міського континууму  (тези) 

Наук. вісн. Чернівецького ун-ту, 

зб. наук. пр. «Економіка» 2017. – 

Вип. 789 

Павлов О.І. 
Стратегія інноваційного розвитку підприємства як 

інструмент його адаптації до мінливих умов 

господарювання / Адаптивні стратегії розвитку підприємств 

харчової промисловості в умовах мінливого світу  (тези) 

Матер. наук. симпозіуму з 

міжнар. участю  (19 травня 2017 

р., м. Одеса) –  Одеса: 

Астропринт, 2017 

Павлов О. І. 
Фактори формування ризиків в інноваційній діяльності 

підприємства (тези) 

Економіка підприємства: 

сучасні проблеми теорії та 

практики: матер. VI міжнар. 

наук.-практ. конфер., 22-23 

вересня 2017 р.– Одеса: Атлант 

2017. 

Кулаковська Т.А.  Електр. збірник тез доповідей 77 наукової конференції 

викладачів академії (18-21 квітня).  

Модель державного регулювання збалансованого та 

сталого розвитку агропродовольчої сфери України (тези) 

Одеса: ОНАХТ 

Кулаковська Т.А.,  

Цапенко Ю.О. (магістр) 

Причорноморські економічні студії. – Вип. 13. – Ч.2. 

Удосконалення методики визначення рівня виробничого 

потенціалу підприємств (стаття) 

Одеса 

 

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=auSPuTMAAAAJ&cstart=60&citation_for_view=auSPuTMAAAAJ:4Yq6kJLCcecC
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=auSPuTMAAAAJ&cstart=60&citation_for_view=auSPuTMAAAAJ:4Yq6kJLCcecC
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=auSPuTMAAAAJ&cstart=60&citation_for_view=auSPuTMAAAAJ:4Yq6kJLCcecC
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Автор і співавтори (з доданням 

порядку перелічення авторів), з 

зазначенням кафедри, прізвища, ім'я та 

по батькові 

Назва джерела, де надрукована стаття або 

тезиси. 

Назва роботи. 

Місто, назва видавництва 

Кулаковська Т.А., Щурова А.П. 

(магістр) 

Причорноморські економічні студії. – Вип. 15. 

Аналіз ринку кондитерських виробів в Україні: проблеми і 

перспективи розвитку (стаття) 

Одеса 

Кулаковська Т.А., Дерменжі Д.Ф. 

(магістр) 

Причорноморські економічні студії. – Вип. 17. 

Податкове законодавство України та його вплив на 

економіку країни (стаття) 

Одеса 

Кулаковська Т.А., Петков О.І. 

(магістр) 

Причорноморські економічні студії. – Вип. 17. 

Інвестиційний клімат України: сучасний стан та 

перспективи (стаття) 

Одеса 

Кулаковська Т.А.  Економічні та соціальні аспекти розвитку України на 

початку ХХІ століття: збірник матеріалів тез V 

Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 

жовтня 2017 р.). 

Концептуальний підхід до управління сталим розвитком 

агропродовольчої сфери (тези) 

Одеса: ОНАХТ 

Самофатова В.А.  Економічні інновації. 

Базові принципи створення рибогосподарського кластеру в 

Південному регіоні (стаття) 

(фахове видання, цитується в Index Copernicus) 

 

м. Одеса 

Самофатова В.А. Молодий вчений. 

Структура агропродовольчої сфери як організаційно-

економічної системи (стаття) 

(цитується в РІНЦ (Росія), Google Scholar, Cite Factor, 

Research Bible, Index Copernicus). 

м. Херсон 

Самофатова В.А. Причорноморські економічні студії. 

Комплексний підхід до управління сталим розвитком 

агропродовольчої сфери регіону (стаття) 

(фахове видання) 

м. Одеса 



5 

 

 

Автор і співавтори (з доданням 

порядку перелічення авторів), з 

зазначенням кафедри, прізвища, ім'я та 

по батькові 

Назва джерела, де надрукована стаття або 

тезиси. 

Назва роботи. 

Місто, назва видавництва 

Самофатова В.А. Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Інтегровані основи інноваційного і сталого розвитку 

агропродовольчої сфери (стаття) 

(фахове видання, цитується в Index Copernicus) 

м. Херсон 

Самофатова В.А. Економіка харчової промисловості. 

The ecological component of sustainable development in the 

agri-food sphere of the Southern region (стаття) 

(фахове видання, цитується Google scholar, РИНЦ, USJ, 

OAIJ, Crossref, eLibrary. ru, Ulrichs Web, Uran, ISSN, 

CiteFactor, World Cat, ROAD, ResearchBib, EBSCO, 

BASE, DAIJ) 

м. Одеса 

Самофатова В.А. Матеріали Міжнародної 

 науково-практична конференції «Актуальні проблеми 

ефективності використання потенціалу економіки країни». 

Система управління сталим розвитком агропродовольчої 

сфери регіону (тези). 

м. Дніпро 

Самофатова В.А. Глобальні та національні проблеми економіки. 

Концептуальна модель управління сталим розвитком 

агропродовольчої сфери регіону (стаття) 

(електронне фахове видання, цитується в Index Copernicus). 

м. Миколаїв 

Самофатова В.А. Agricultural and resource economy. 

Принципи стратегічного управління сталим розвитком 

агропродовольчої сфери регіону (стаття) 

(електронне фахове видання, цитується Index Impact 

Factor, Copernicus, Google Scholar, ERIH PLUS, РІНЦ, 

Polish Scholarly Bibliography, Journals Academic Research 

Index, Scientific Indexing Services, Cite Factor, Journal 

Factor, AKSTEM, Global Impact Factor, Ulrich Periodicals). 

м. Харків 



6 

 

 

Автор і співавтори (з доданням 

порядку перелічення авторів), з 

зазначенням кафедри, прізвища, ім'я та 

по батькові 

Назва джерела, де надрукована стаття або 

тезиси. 

Назва роботи. 

Місто, назва видавництва 

Самофатова В.А. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні економічні, соціальні та екологічні детермінанти 

активізації розвитку країни та її регіонів». 

Агротехнопарк як фактор сталого розвитку економіки 

Південного регіону (тези) 

м. Ужгород 

Самофатова В.А. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету, серія «Економіка». 

Функціонально-управлінська модель сталого розвитку 

агропродовольчої сфери регіону (стаття) 

((фахове видання, цитується в Index Copernicus 

(Польща),  ResearchBib (Японія), РІНЦ (Росія), Google 

Scholar (США). 

м. Ужгород 

Самофатова В.А. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Формування та розвиток інноваційного економіки 

України». 

Органічне сільське господарство і локаворство як фактори 

сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону (тези). 

м. Ужгород 

Самофатова В.А. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні 

перспективи». 

Зелена економіка як ознака сталого розвитку 

агропродовольчої сфери регіону (тези). 

м. Одеса 

Самофатова В.А. Регіональна економіка. 

Формування зернового кластера як передумова сталого 

розвитку агропродовольчої сфери регіону (стаття) 

(фахове видання, цитується в Google Scholar, Index 

Copernicus). 

м. Львів 
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Автор і співавтори (з доданням 

порядку перелічення авторів), з 

зазначенням кафедри, прізвища, ім'я та 

по батькові 

Назва джерела, де надрукована стаття або 

тезиси. 

Назва роботи. 

Місто, назва видавництва 

Самофатова В.А. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми формування та розвитку інноваційної 

інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки». 

Управління сталим розвитком агропродовольчої сфери 

регіону в контексті продовольчої безпеки (тези). 

м. Львів 

Самофатова В.А. Матеріали 77 наукової конференції науково-педагогічного 

складу ОНАХТ. 

Процес кластеризації як рушійна сила сталого розвитку 

агропродовольчої сфери регіону (тези). 

м. Одеса 

Самофатова В.А. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Соціально-економічний потенціал сталого розвитку 

країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення». 

Ресурсоефективність як фактор сталого розвитку 

агропродовольчої сфери регіону (тези). 

м. Львів 

Самофатова В.А. Економіка АПК. 

Методологія управління сталим розвитком 

агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації 

влади (стаття) 

(фахове видання, цитується в Google Scholar, РІНЦ, 

EBSCO Publishing, США, Ulrich’s Periodicals Directory, 

США, Index Copernicus, Польща). 

м. Київ 

Самофатова В.А Вісник Кам’янець-Подільського національного 

університету ім. Івана Огієнка. Серія «Економічні науки». 

Специфіка досягнення сталого розвитку агропродовольчої 

сфери регіону в умовах децентралізації управління 

економікою (стаття). (фахове видання, цитується в 

Google Scholar. 

м. Кам’янець-Подільський 
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Автор і співавтори (з доданням 

порядку перелічення авторів), з 

зазначенням кафедри, прізвища, ім'я та 

по батькові 

Назва джерела, де надрукована стаття або 

тезиси. 

Назва роботи. 

Місто, назва видавництва 

Самофатова В.А Вісник ОНУ. Серія «Економіка». 

Методологічні засади галузево-територіальної моделі 

управління сталим розвитком агропродовольчої сфери 

регіону (стаття). 

(фахове видання). 

м. Одеса 

Самофатова В.А Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Європейська інтеграція в контексті світових 

глобалізаційних викликів». 

Стратегічні пріоритети сталого розвитку агропродовольчої 

сфери в контексті євроінтеграційних процесів регіону 

(тези). 

м. Одеса 

Самофатова В.А. Інфраструктура ринку. 

Вплив ділових циклів і криз на функціонування і сталий 

розвиток агропродовольчої сфери регіону (стаття) (фахове 

видання) 

м. Одеса 

Самофатова В.А Матеріали наукового симпозіуму «Адаптивні стратегії 

розвитку підприємств харчової промисловості в умовах 

мінливого світу. 

Формування сільсько-міського континууму для 

забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери 

регіону (тези) 

 

м. Одеса 

Павлов О. І.,  

Самофатова В.А 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та 

перспективи розвитку». 

Виклики та перспективи сталого розвитку 

агропродовольчої сфери регіону (тези) 

м. Умань 
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Автор і співавтори (з доданням 

порядку перелічення авторів), з 

зазначенням кафедри, прізвища, ім'я та 

по батькові 

Назва джерела, де надрукована стаття або 

тезиси. 

Назва роботи. 

Місто, назва видавництва 

Самофатова В.А 

 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі 

та промисловості». 

Створення кластерів як інструмент сталого розвитку 

агропродовольчої сфери Південного регіону (тези) 

 

м. Одеса 

Самофатова В.А. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та 

практики». 

Забезпечення якості і безпечності агрохарчової продукції 

як фактор сталого розвитку агропродовольчої сфери (тези) 

 

м. Одеса 

Самофатова В.А. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економічні та соціальні аспекти розвитку України на 

початку ХХІ століття». 

Концепція створення кластерів у агропродовольчій сфері 

Південного регіону (тези). 

м. Одеса 

Самофатова В.А. Економіка харчової промисловості. 

Theoretical foundations of sustainable development of the agri-

food sphere (стаття) (фахове видання, цитується Google 

scholar, EBSCO, РИНЦ, USJ, OAIJ, Crossref, eLibrary. 

ru, Ulrichs Web, Uran, ISSN, CiteFactor, World Cat, 

ROAD, ResearchBib, EBSCO, BASE, DAIJ, Українські 

наукові журнали). 

м. Одеса 

Мартинюк О.М. Проблеми інвестиційного розвитку агропродовольчої 

сфери України //Економічні та соціальні аспекти розвитку 

України на початку ХХІ століття. Матеріали V Міжн.наук.-

практ. конференції 12-13 жовтня 2017 р.  

(тези) 

Одеса: ОНАХТ 
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Автор і співавтори (з доданням 

порядку перелічення авторів), з 

зазначенням кафедри, прізвища, ім'я та 

по батькові 

Назва джерела, де надрукована стаття або 

тезиси. 

Назва роботи. 

Місто, назва видавництва 

Мартинюк О.М. Адаптивний механізм екологізації інноваційної діяльності 

підприємств агропродовольчої сфери України: стратегічні 

та проблемні питання впровадження// Адаптивні стратегії 

розвитку підприємств харчової промисловості в умовах 

минливого світу: матеріали наукового симпозіумуму, 19 

травня 2017 р. (тези) 

Одеса, «Астропринт» 

Мартинюк О.М. Впровадження механізму екологізації інноваційної 

діяльності України: державний та регіональний вимір 

розвитку // Економічні інновації. – Вип. 63  (стаття) 

Одеса, ФОП Гуляєва В.М. 

Ощепков О.П., к.е.н., доц., Магденко 

С. О.  

 

Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової 

промисловості в умовах мінливого світу: матеріали 

наукового симпозіуму з міжнародною участю (19 травня 

2017 р.)/ ОНАХТ (тези) 

Дослідження питань впровадження інновацій на  

підприємствах м'ясопереробної галузі (тези) 

М. Одеса 

 Астропрінт, 2017 

Магденко С.О. Економіка харчової промисловості, том 9, випуск 2/2017 

Сучасний стан та тенденції стійкого розвитку харчової 

промисловості на прикладі м’ясопереробної галузі (стаття) 

м. Одеса 

Одеська національна академія 

харчових технологій, 2017 

 

Магденко С. О.,  

Ощепков О.П., к.е.н., доц.  

Економічні та соціальні аспекти розвитку України на 

початку ХХІ століття. Матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції 12-13 жовтня  2017 р. (Одеса) 

 

Удосконалення механізму контролю за формуванням 

фінансових результатів підприємства  (тези) 

м. Одеса 

Одеська національна академія 

харчових технологій, 2017 
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Автор і співавтори (з доданням 

порядку перелічення авторів), з 

зазначенням кафедри, прізвища, ім'я та 

по батькові 

Назва джерела, де надрукована стаття або 

тезиси. 

Назва роботи. 

Місто, назва видавництва 

Магденко С. О.,  

Ощепков О.П., к.е.н., доц.  

Економічні та соціальні аспекти розвитку України на 

початку ХХІ століття. Матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції 12-13 жовтня  2017 р. (Одеса) 

 

Стратегія сталого розвитку м’ясопереробних підприємств 

України  (тези) 

м. Одеса 

Одеська національна академія 

харчових технологій, 2017 

 

Дідух С.М. Основні принципи і напрями розвитку агропродовольчої 
сфери України (тези) // Адаптивні стратегії розвитку 
підприємств харчової промисловості в умовах мінливого 
світу : матеріали наукового симпозіуму з міжнародною 
участю (19 травня 2017 р., м. Одеса) / Наукова школа 
«Забезпечення функціонування та розвитку системи 
економічної безпеки держави та суб’єктів господарської 
діяльності» ; за ред. 0.1. Павлова; Одеська національна 
академія харчових технологій. (тези) 

Одеса: Астропринт, 2017. 

Дідух С.М. Підвищення мотивації студентів до навчання в сучасних 
умовах (тези) // Збірник тез доповідей 76 наукової 
конференції викладачів академії. – Режим доступу: 
https://www.onaft.edu.ua/download/konfi/zbirnuk_tez_konf_77
_17.pdf 

Одеса: ОНАХТ. – 2017. 

Дідух С.М. Стан та тенденції розвитку сільського господарства 
України (тези) / Сучасні тенденції розвитку української 
науки: Матеріали Всеукр. наук. конф., 21-22 вересня 2017  
р., Переяслав-Хмельницький //  

Переяслав-Хмельницький, 

2017. – Вип. 7. 

Дідух С.М.,  

Мініна В. О., Федорова Т. С. 

Оцінка оптимальної структури капіталу агрохолдингів 
України (Kernel holding S.A., MHP S.A.) (стаття) // 
Економіка харчової промисловості. 

Одеса: ОНАХТ. – 2017. 
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Автор і співавтори (з доданням 

порядку перелічення авторів), з 

зазначенням кафедри, прізвища, ім'я та 

по батькові 

Назва джерела, де надрукована стаття або 
тезиси. 

Назва роботи. 
Місто, назва видавництва 

Дідух С.М., 

Слюсаренко К. С. 

Особливості сталого розвитку підприємств кондитерської 
галузі (тези) // Економічні та соціальні аспекти розвитку 
України на початку ХХІ століття. Матеріали V 
Міжнародної науково-практичної конференції 12-13 
жовтня 2017р. 

Одеса: ОНАХТ. – 2017. 

Дідух С.М.,  

Софронова Ю. Ю. 

Напрями інноваційно-інвестиційні розвитку 

м’ясопереробних підприємств України // Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Економічні 

перспективи підприємництва в Україні» / Режим доступу: 

http://econp.esy.es/conference/ (тези) 

Ірпінь,2017 

Лобоцька Л.Л., Фрум О.Л. 

 

 Збірник тез доповідей 77 наукової конференції 

викладачів академії 

Основи моделювання процесів розвитку підприємств за їх 

життєвим циклом (тези) 

 

Одеса: ОНАХТ 

Фрум О.Л. 

 

Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової 

промисловості в умовах мінливого світу: матеріали 

наукового симпозіуму з міжнародною участю 

Застосовність активних адаптивних стратегій в 

стратегічному управлінні підприємствами (тези) 

Одеса: ОНАХТ 

 

Лобоцька Л.Л., Фрум О.Л. 

 

Економічні та соціальні аспекти розвитку України на 

початку ХХІ століття. Матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції 

Методичне забезпечення моделювання стратегій сталого 

розвитку регіонів (тези) 

Одеса: ОНАХТ 

 Лобоцька Л.Л. 

 Оптимізація  виробничої програми хлібопекарських 

підприємств України   ̶  запорука підвищення їх 

конкурентоспроможності (стаття) 

НЖ «Причорноморські 

економічні студії», № 21, 2017 

Яблонська Н.В.,  

Стягайло А.К. 

Теоретичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства (стаття) 

Приднепровский научный 

вестник, том 1(164), 2017 
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Автор і співавтори (з доданням 

порядку перелічення авторів), з 

зазначенням кафедри, прізвища, ім'я та 

по батькові 

Назва джерела, де надрукована стаття або 

тезиси. 

Назва роботи. 

Місто, назва видавництва 

Яблонська Н.В.,  

Сазина Х.В. 

Конкурентоспроможність виноробної галузі України: 

проблеми та перспективи розвитку (стаття) 

Materiály XIII mezinárodní 

vědecko - 

praktická konference «Moderní 

vymoženosti vědy–2017». - 

Díl 1. Ekonomické vědy.: Praha. 

Publishing House «Education and 

Science» s.r.o -112 stran 

Яблонська Н.В.  

 

Актуальні тенденції та проблеми розвитку вітчизняної 

виноробної промисловості (тези) 

 

 

ОНАХТ, 

Наукове видання Збірник тез 

доповідей наукової конференції 

викладачів академії 18 –21 

квітня 2017р., 

http://www.onaft.edu.ua/downloa

d/konfi/zbirnuk_tez_konf_77_17.

pdf 

 

http://www.onaft.edu.ua/download/konfi/zbirnuk_tez_konf_77_17.pdf
http://www.onaft.edu.ua/download/konfi/zbirnuk_tez_konf_77_17.pdf
http://www.onaft.edu.ua/download/konfi/zbirnuk_tez_konf_77_17.pdf

