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В далекому зарубіжжі 

Pavlov O. The risks of rural development in Ukraine 

// Risk in the food economy-theory and 

practice  

Institute of agricultural and 

food economics – National 

research institute,  

Warsaw: 2017 Editors: dr Justyna Goral, dr 

Marek Wigier 

Pavlov O. 
Rural development in Ukraine: problems 

and ways of their  solution // The 

Common Agricultural  

Conference is organized 

Institute of agricultural and 

food economics  

Warsaw, 5 – 

December 2017 

Policy of the European Union 

– the present and the future 

Міжнародні 

Лобоцька Л.Л., 

Матвійчук О.В. 

V Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Економічні та соціальні 

аспекти розвитку України 

на початку XXI століття» 

м. Одеса, 12-13 

жовтня 2017 р. 

Аналіз ринку хліба і 

хлібобулочних  виробів 

України: регіональний 

аспект, 

С. 122-125 

Лобоцька Л.Л., 

Фрум О.Л. 

V Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Економічні та соціальні 

аспекти розвитку України 

на початку XXI століття» 

м. Одеса, 12-13 

жовтня 2017 р. 

Методичне забезпечення 

моделювання стратегій 

сталого розвитку регіонів 

С.118-122 

ОНАХТ 

проф. Павлов О.І. 

доц. Кулаковська 

Т.А., Яблонська Н.В. 

та ін. згідно 

програми 

77-а наукова конференція науково-

викладацького складу ОНАХТ 

Наукова конференція ОНАХТ, 18–21 

квітня 2017 р. 

 

Згідно програми 

проф. Павлов О.І., 

Л.Л. Лобоцька, О.Л. 

Фрум та ін. згідно 

програми 

Регіональна  

48 науково-методична 
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12-13 квітня 

2017 р. 
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Самофатова В. А. Науковий симпозіум Адаптивні стратегії 

розвитку підприємств 

харчової промисловості в 

умовах мінливого світу 

ОНАХТ, 19 

травня 2017 р. 

Формування сільсько-

міського континууму для 

забезпечення сталого 

розвитку агропродовольчої 

сфери регіону 

Самофатова В.А. V Міжнародна науково-практична 

конференція 

Економічні та соціальні 

аспекти розвитку на 

початку  ХХІ століття 

ОНАХТ, 12-13 

жовтня 2017 р. 

Концепція створення 

кластерів у 

агропродовольчій сфері 

Південного регіону 

Фрум О.Л. 

 

Регіональна Адаптивні стратегії 

розвитку підприємств 

харчової промисловості в 

умовах мінливого світу: 

науковий симпозіум з 

міжнародною участю 

ОНАХТ 

19 травня 2017 

р. 

Застосовність активних 

адаптивних стратегій в 

стратегічному управлінні 

підприємствами 

 

Лобоцька О.Л. 

 

Регіональна V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Економічні та соціальні 

аспекти розвитку України 

на початку XXI століття» 

ОНАХТ 

12-13 жовтня 

2017 р. 

Методичне забезпечення 

моделювання стратегій 

сталого розвитку регіонів 

 

Лобоцька Л.Л. 

Колоквіум 

Руралістичні засади 

збалансованого розвитку 

агропродовольчої сфери 

України 

м.Одеса, 6-7 

жовтня, 2017 

р. 

Роль господарств населення 

у забезпеченні 

сільськогосподарською 

продукцією в Україні 

проф. Павлов О.І., 

Лобоцька Л.Л. 

та ін.  згідно 

програми 

47 - Науково-методична конференція 

ОНАХТ 
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квітня  2017 р. 

 

Згідно програми 

 

 


