
Перелік доповідей, прочитаних працівниками кафедри на науково-методичних 

конференціях, науково-практичних семінарах та 

симпозіумах у 2016 році 

 

 

П.І.Б. 

викладача 

(доповідача) 

Вид 

конференції 

Тема 

конференції 

Місце і 

дата 

проведення 

Найменування 

доповіді 

В далекому зарубіжжі 

Павлов О. І. Міжнародна Наукові розробки, 

передові 

технології, 

інновації 

м. Прага 

(Чехія) – 

м. Будапешт 

(Угорщина), 

4–6 травня 

2016 р.  

Пізнавальні переваги 

виділення руралістики у 

міждисциплінарну 

наукову галузь   

Павлов О. І. Міжнародна  м. Варшава 

(Польща), 

23–25 

листопада 

2016 р. 

Rural Development Risks 

of Ukraine 

В країнах СНД 

Павлов О. І. Міжнародна Развитие бизнеса 

в аграрном 

секторе 

экономики 

Республики 

Беларусь 

г. Минск 

(Республика 

Беларусь), 

13–14 

октября 

2016 г. 

Сельское развитие на 

базе общин в Украине: 

теория, политика, 

практика 

Міжнародні 

Павлов О. І. Міжнародна Регіональні 

проблеми 

розвитку 

територіальних 

систем: теорія, 

практика, 

перспективи 

м. Ужгород,  

15–16 квітня  

2016 р. 

Руралізм як світогляд та 

ідейна течія 

Павлов О. І. Міжнародна Економіка 

підприємства: 

сучасні проблеми 

теорії та практики 

м. Одеса, 

15–16 

вересня 

2016 р. 

Адаптація в системі 

стратегії розвитку 

підприємства 

Павлов О. І. Міжнародна Економічні та 

соціальні аспекти 

розвитку України 

на початку ХХІ 

століття 

м. Одеса, 5–

8 жовтня 

2016 р. 

Руральний розвиток в 

Україні: виклики та 

загрози 

Павлов О. І. Міжнародна Наукова 

спадщина Йозефа 

Алоїза 

Шумпетера і 

сучасність: погляд 

із минулого в 

майбутнє 

м. Чернівці,  

21–22 

жовтня 

2016 р. 

Й. Шумпетер як 

передвісник 

міждисциплінарного 

синтезу економіки та 

суміжних наукових 

дисциплін 



 

П.І.Б. 

викладача 

(доповідача) 

Вид 

конференції 

Тема 

конференції 

Місце і 

дата 

проведення 

Найменування 

доповіді 

Самофатова 

В. А. 

V Ювілейна 

міжнародна 

науково-

практична 

конференція, 

присвячена 50-

річчю кафедри 

економіки 

підприємств 

ОНЕУ. 

Економіка 

підприємства: 

сучасні проблеми 

теорії та практики 

15-16 

вересня 

2016 р. 

Концепція адаптивного 

управління сталим 

розвитком підприємств 

харчової промисловості 

Самофатова 

В. А. 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Харчові 

технології, 

хлібопродукти і 

комбікорми». 

13-17 

вересня 

2016 р. 

Концепція забезпечення 

сталого розвитку агро-

продовольчої сфери 

Самофатова 

В. А. 

ІV 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Економічні та 

соціальні аспекти 

розвитку України 

на початку ХХІ 

століття 

5-8 жовтня 

2016 р. 

Агропродовольча сфера 

як об’єкт реалізації 

концепції сталого 

розвитку 

Самофатова 

В. А. 

Міжнародна 

наукова 

конференція  

«Економіка та 

соціум: сучасний 

фундамент 

розвитку 

людства» 

31 жовтня 

2016 р. 

Кластерний підхід до 

сталого розвитку 

агропродовольчої сфери 

регіону 

Самофатова 

В.А., 

Літвінова 

М.П.  

IV 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Формування 

ефективної моделі 

розвитку 

підприємства в 

умовах ринкової 

економіки» 

24-25 

листопада 

2016 р. 

Проблеми розвитку 

м’ясопереробної галузі 

та аналіз чинників 

прибутковості 

Лобоцька 

Л.Л., 

Андріяшенко 

А.Ю. 

IV міжнародна 

науково-

практична 

конференція  

«Економічні та 

соціальні аспекти 

розвитку України 

на початку XXI 

століття» 

м. Одеса, 5-8 

жовтня 

2016 р. 

Сучасні та перспек-

тивні ринки збуту 

продукції  

кондитерської галузі 

України 

Всеукраїнські, регіональні 

Павлов О. І. Науковий 

колоквіум за 

міжнародною 

участю 

Економіка як 

соціальна та 

поведінкова 

навчальна та 

наукова 

дисципліна 

м. Одеса,  

20 травня 

2016 р. 

Дослідницьке поле 

економіки як наукової 

дисципліни 

Павлов О. І. Науковий 

колоквіум за 

міжнародною 

участю 

Руралістичні 

засади 

збалансованого 

розвитку 

агропродовольчої 

сфери України 

м. Одеса,  

6 жовтня 

2016 р. 

Агропродовольча сфера 

в системі руралістичних 

знань  

 

 



 

П.І.Б. 

викладача 

(доповідача) 

Вид 

конференції 

Тема 

конференції 

Місце і 

дата 

проведення 

Найменування 

доповіді 

Павлов О. І. Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

за 

міжнародною 

участю 

Реформування 

публічного 

управління та 

адміністрування: 

теорія, практика, 

міжнародний 

досвід 

м. Одеса,  

28 жовтня 

2016 р. 

Руральна складова 

регіональної 

економічної системи: 

напрями 

трансформації  

Самофатова 

В. А. 

Науковий 

колоквіум за 

міжнародною 

участю 

Економіка як 

соціальна та 

поведінкова 

навчальна та 

наукова 

дисципліна 

ОНАХТ. 

Травень 

2016 р. 

Соціальні аспекти 

сталого розвитку 

агропродовольчої 

сфери 

Самофатова 

В. А. 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

за 

міжнародною 

участю 

Реформування 

публічного 

управління та 

адміністрування: 

теорія, практика, 

міжнародний 

досвід 

ОРІДУ 

НАДУ 26-

28 жовтня 

2016 р. 

Пріоритети сталого 

розвитку регіональної 

агропродовольчої 

сфери 

Берегова 

Т.А. 

Науковий 

колоквіум за 

міжнародною 

участю 

Економіка як 

соціальна та 

поведінкова 

навчальна та 

наукова 

дисципліна 

ОНАХТ, 

2016 

Роль діяльності 

інститутів спільного 

інвестування на 

фондовому ринку 

України 

 

Яблонська 

Н.В. 

Науковий 

колоквіум за 

міжнародною 

участю 

Економіка як 

соціальна та 

поведінкова 

навчальна та 

наукова 

дисципліна 

ОНАХТ, 

2016 

Соціально-економічна 

ефективність 

інвестиційної 

діяльності 

Дідух С.М. 

Науковий 

колоквіум за 

міжнародною 

участю 

Економіка як 

соціальна та 

поведінкова 

навчальна та 

наукова 

дисципліна 

ОНАХТ, 

2016 

Актуальні напрями 

еволюції економічного 

механізму 

підприємства в 

сучасних умовах 

господарювання: 

теорія обмежень (TOC) 

 

Лобоцька 

Л.Л 

Науковий 

колоквіум за 

міжнародною 

участю 

Економіка як 

соціальна та 

поведінкова 

навчальна та 

наукова 

дисципліна 

ОНАХТ, 

2016 

Адаптивність 

вітчизняних 

м’ясопереробних 

підприємств в сучасних 

економічних умовах 

 



 

П.І.Б. 

викладача 

(доповідача) 

Вид 

конференції 

Тема 

конференції 

Місце і 

дата 

проведення 

Найменування 

доповіді 

ОНАХТ 

Лобоцька 

Л.Л. 
Колоквіум 

Руралістичні 

засади 

збалансованого 

розвитку 

агропродовольчої 

сфери України 

м.Одеса, 6-7 

жовтня, 

2016 р. 

Роль господарств 

населення у 

забезпеченні 

сільськогосподарською 

продукцією в Україні 

проф. 

Павлов О.І. 

доц. 

Кулаковська 

Т.А. та ін. 

згідно 

програми 

76-а наукова 

конференція 

науково-

викладацького 

складу 

ОНАХТ 

Наукова 

конференція 

Одеса: 

ОНАХТ,   

2016 р. 

Згідно програми 

проф. 

Павлов О.І., 

Лобоцька 

Л.Л. 

та ін.  згідно 

програми 

47 - Науково-

методична 

конференція 

ОНАХТ 

Науково-

методична 

конференція 

Одеса: 4-5 

квітня 

2016 р. 

 

Згідно програми 

 


