
Перелік доповідей, прочитаних працівниками кафедри на науково-методичних конференціях, науково-практичних семінарах та 

симпозіумах у 2015 році 

 

П.І.Б. викладача 

(доповідача) 
Вид конференції Тема конференції 

Місце і дата 

проведення 

Найменування 

доповіді 

Павлов О.І. VI Всеросійський конгрес 

економістів-аграрників  

Импортозамещение на 

агропродовольственном 

рынке России: состояние, 

проблемы,  перспективы.  

Російська 

Федерація, м. 

Москва  

5-6.10.2015 р.  

Руральные предпосылки 

агропродовольственного 

импортозамещения (стендовый 

доклад)   

Павлов О.І. 

 

Міжнародний семінар Проблеми сталого розвитку 

агропродовольчої сфери в 

сучасних умовах та шляхи 

їх розв’язання 

Одеса: ОНАХТ, 

08-9 жовтня 2015 

р. 

Руралістичні засади сталого 

розвитку агропродовольчої 

сфери України 

Павлов О.І. Міжнародна науково-

практична конференція  

Пищевые технологии, 

хлебопродукты и 

комбикорма 

Одеса, ОНАХТ, 

16 вересня 2015р. 

Суспільне значення 

руралістики як міжнародної 

наукової галузі 

Кулаковська Т.А. Міжнародний семінар 

 

«Проблеми сталого 

розвитку агропродовольчої 

сфери в сучасних умовах та 

шляхи їх розв’язання» 

Одеса: ОНАХТ, 8 

жовтня 2015 р.  

Регулювання на ринках 

агропродовольчої продукції 

Кулаковська Т.А. Международная научно-

практическая конференция  

«Пищевые технологии, 

хлебопродукты и 

комбикорма» 

Одеса: ОНАХТ, 

16-17 вересня 

2015 р. 

Державна підтримка 

агропродовольчого сектору 

України: оцінка стану, 

періодизація, сучасні 

пріоритети (тези) 

Самофатова В.А. Міжнародний семінар Проблеми сталого розвитку 

агропродовольчої сфери в 

сучасних умовах та шляхи 

їх розв’язання 

Одеса: ОНАХТ, 

08-9 жовтня 2015 

р. 

Економічна сутність сталого 

розвитку агропродовольчої 

сфери України 

 

доц., к.е.н. Волкова 

С.Ф., ас. Фрум О.Л. 

Міжнародний семінар  Проблеми сталого розвитку 

агропродовольчої сфери в 

сучасних умовах та шляхи 

їх розв’язання 

Одеса: ОНАХТ, 

08-9 жовтня 2015 

р. 

Преимущества и недостатки 

внедрения службы 

контроллинга на предприятиях 



П.І.Б. викладача 

(доповідача) 
Вид конференції Тема конференції 

Місце і дата 

проведення 

Найменування 

доповіді 

Яблонская Н.В.,  

Крупина С.В. 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Економічні та соціальні 

аспекти  

розвитку України на  

початку ХХІ століття 

 

Одеса: ОНАХТ, 

08-9 жовтня 2015 

р. 

Основные направления  

усовершенствования 

инвестиционной политики 

Украины 

 

Лобоцька Л.Л Науковий колоквіум Наукова, травень 2015 р. ОНАХТ, травень 

2015 р. 

Івестиційна складова 

фондового ринку України 

Самофатова В.А. Науковий колоквіум  ОНАХТ, травень 

2015 р. 

Стратегічні засади сталого 

розвитку харчової 

промисловості України 

ас. Фрум О.Л. 

 

Науковий колоквіум Тенденції розвитку 

аграрного сектору 

економіки України в 

умовах соціально-

економічної та політичної 

нестабільності 

Одеса: ОНАХТ, 

15 травня 2015 р. 

Значение службы 

контроллинга на предприятии 

проф. Павлов О.І. 

доц. Кулаковська 

Т.А. та ін. згідно 

програми 

75-а наукова конференція 

науково-викладацького складу 

ОНАХТ 

Наукова конференція Одеса: ОНАХТ,   

2015 р. 

Згідно програми 

проф. Павлов О.І., 

Лобоцька Л.Л. 

та ін 

46 - Науково-методична 

конференція ОНАХТ 

Науково-методична 

конференція 

Одеса: 8-10 квітня  

2015 р. 

 

Згідно програми 

 


