
Перелік доповідей, прочитаних працівниками кафедри на науково-методичних конференціях, науково-

практичних семінарах та симпозіумах у 2012 році 

 

Доповідач Тема конференції 
Місце і дата 

проведення 

Найменування 

доповіді 

Павлов О. І.  

 

Устойчиво развитие: международно  

списание  

г. Варна. – 2012 Социоэкономический контекст устойчивого 

развития агропродовольственной сферы 

Украины 

Карпенко О.С. 

 

«Inno-Food SEE» м.Індрія, 

Словенія 26–27 вересня 2012 

р. 

«Map, analysis and benchmarking of policies, 

plans and initiatives relevant to Food innovation 

in Odessa region». 

 

Павлов А. И.  

 

Инновационное развитие пищевой, 

легкой промышленности и индустрии 

гостеприимства: материалы  

12–13 октября 2012 г. 

г.  Алма-Ата 

Фундаментальные основы устойчивого и 

безопасного развития 

агропродовольственной сферы Украины 

Кулаковская Т.А. «Харчові технології-2012» Одеса: ОНАХТ, 26-28 

вересня 2012 р. 

Государственная поддержка развития 

зернопродуктового подкомплекса Украины 

Самофатова В.А.  Стратегія економічного розвитку 

харчової промисловості і забезпечення 

продовольчої безпеки країни 

ОНАХТ, 

29-31 жовтня 2012 р. 

Сталий розвиток харчової промисловості як 

фактор продовольчої безпеки України 

Басюркіна Н.Й. Харчові технології - 2012 Одеса, 27-28 вересня 2012 р. Участие ОНАПТ в международной 

программе “Inno-Food-See” 

Басюркіна Н.Й. Проблеми забезпечення продовольчої 

безпеки в контексті сталого розвитку 

України 

Одеса, 29-31 жовтня Дослідження процесів укрупнення в 

агропромисловій сфері України 

Басюркіна Н.Й. Потенціал підприємництва в парадигмі 

сталого розвитку регіонів України 

Одеса, 11-12 жовтня 2012 р. Роль держави в регулюванні процесів 

укрупнення в агропромисловій сфері 

Павлов О. І.  

 

Держава і право: проблеми становлення 

і стратегія розвитку  

Суми, 

19–20 травня 2012 р 

Типологія та періодизація соціальних рухів 

на українських землях: грудень 1917 р. – 

квітень 1919 р. 



Доповідач Тема конференції 
Місце і дата 

проведення 

Найменування 

доповіді 

Павлов О. І.  

 

Захист навколишнього середовища. 

Енергоощадність. Збалансоване 

природокористування  

19–22 вересня 2012 р. 

Львів 

Сталий розвиток агропродовольчної сфери: 

теоретичний аспект 

Павлов О. І.  

 

Стратегія економічного розвитку 

харчової промисловості та забезпечення 

продовольчої безпеки країни  

29–31 жовтня 2012 р. м.Одеса Фізико-економічний імператив 

агропродовольчого виробництва  

 

проф. Павлов О.І. 

доц. Басюркіна Н. Й. 

доц. Дудка Т.В.   

доц. Кулаковська Т.А. 

та ін. згідно програми 

Наукова конференція Одеса: ОНАХТ, 18 – 22 

квітня 2012 р. 

Згідно програми 

Самофатова В.А. Підвищення професійних компетенцій в 

умовах оновлення змісту вищої освіти. 

ОНАХТ, 

3-4 квітня 2012 р. 

Застосування інноваційних форм навчання в 

економіці. 

Кулаковська Т.А. «Науково-методичні основи 

запровадження системного підходу при 

підготовці фахівців для харчової та 

зернопереробної галузі» 

Одеса: ОНАХТ, 3-4 квітня 

2012 р. 

Системний підхід у викладанні економічних 

дисциплін студентам напряму підготовки  

0305 «Економіка і підприємництво» 

Мартиновський В.С. «Науково-методичні основи 

запровадження системного підходу при 

підготовці фахівців для харчової та 

зернопереробної галузі» 

Одеса: ОНАХТ, 3-4 квітня 

2012 р. 

Стан та проблеми науково-методичних засад 

викладання економіки 

 


