
 

 

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

науково-практичних семінарах та симпозіумах у 2018 році 

 

 
П.І.Б. викладача 

(доповідача) 

Вид конференції  Назва конференції Місце і дата 

проведення 

Найменування 

доповіді 

1 2 3 4 5 

Яблонська Н.В., 

Гороз Ю.В. 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

 

AKTUÁLNÍ VYMOŽENOSTI VĚDY -

2018   22 - 30 června 2018 r./ Volume 6. 

Ekonomika Praha // Materiály XV 

Mezinárodní vĕdecko - praktická 

konference★ 2018 г. 

 Дослідження підходів до ви-

значення сутності та складо-

вих елементів економічного 

потенціалу підприємства 

 

Яблонская Н.В., 

Радионова А.К. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

 

AKTUÁLNÍ VYMOŽENOSTI VĚDY -

2018   22 - 30 června 2018 r./ Volume 5. 

Ekonomika Praha // Materiály XIV 

Mezinárodní vĕdecko - praktická 

konference. 22 - 30 června 2018 г. 

 Комплексный подход к управ-

лению инвестиционной поли-

тики Украины  

Колєснікова Л. В., 

Лобоцька Л.Л. 

Міжнародна Міжнародна науково-практична конфе-

ренція «Сучасні тенденції розвитку між-

народних відносин та економіко-

політичного процесу» 

м. Ужгород, 

5-6 жовтня 

2018 р. 

Експортні можливості підпри-

ємств виноробної галузі Укра-

їни 

 

Самофатова В.А., 

Богослов В. І. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

 

«Економічні та соціальні аспекти розви-

тку України на початку ХХІ століття». 

м. Одеса 

 Огляд методичних підходів до 

оцінки виробничого потенціа-

лу підприємств 

 

Кулаковська Т.А. Міжнародна науково-

практична конференція 

 

Економічні та соціальні аспекти розвит-

ку України на початку ХХІ століття». 

м. Одеса Одеса: ОНАХТ 

 Державні регуляторні заходи в 

агропродовольчій сфері як 

конкурентна складова країни 

Крупіна С.В. Міжнародна науково-

практична конференція 

 

Актуальні питання функціонування фі-

нансового ринку в умовах кризових 

явищ світової економіки: Одеса, ОНЕУ 

 Напрями розвитку сфери інте-

лектуального бізнесу 

Крупіна С.В. Міжнародна науково-

практична конференція 

 

77 наукова конференція викладачів ака-

демії Одеса, ОНАХТ 

 Сучасний ринок об’єктів інте-

лектуальної власності 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 

Крупіна С.В. Міжнародна науково-

практична конференція 

 

Розвиток харчових виробництв, ресто-

ранного та готельного господарств і тор-

гівлі: проблеми, перспективи, ефектив-

ність Харків, ХДУХТ 

 Проблеми інтелектуального 

бізнесу в Україні 

Магденко С.О., 

Хмєлєвський Б.В. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Міжнародна конференція 11-13.10.2018  Визначення ймовірності банк-

рутства як превентивний захід 

для ефективного  функціону-

вання та розвитку 

м’ясопереробних підприємств 

Дідух С. М., 

Мінасян Ю.С. 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

 

Сучасні тенденції розвитку української 

науки Переяслав-Хмельницький, 2018 

 Особливості зовнішньоеконо-

мічної діяльності агрохолдин-

гів України в сучасних умовах 

Дідух С.М., 

Якубовська Ю.С. 

 

Міжнародна 

наукова інтернет-

конференція 

Інформаційне суспільство: технологічні, 

економічні та технічні аспекти станов-

лення Тернопіль, 2018 

 Особливості використання 

двофакторної моделі при уп-

равлінні агрохолдингами 

Дідух С.М. 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

 

Економічні та соціальні аспекти розвит-

ку України на початку ХХІ століття. 

Одеса: ОНАХТ, 2018 

 Розвиток агрохолдингів Укра-

їни в сучасних умовах: здобу-

тки і виклики 

Татарик Е. П. Міжнародна науково-

практична конференція 

 

Економічні та соціальні аспекти розвит-

ку України на початку ХХI століття. 

Одеса: ОНАХТ, 2018 

 Економіка й перспективи роз-

витку галузей АПК України в 

сегменті зернових культур 

проф. Павлов О.І. 

доц. Кулаковська Т.А., 

Самофатова В.А. , Яб-

лонська Н.В. та ін. згі-

дно програми 

78-а наукова конферен-

ція науково-

викладацького складу 

ОНАХТ 

Наукова конференція ОНАХТ, 23-27 квітня 

2018 р. 

Згідно програми 

проф. Павлов О.І., Ку-

лаковська Т.А., Л.Л. 

Лобоцька, О.Л. Фрум 

та ін. згідно програми 

Регіональна  

49 науково-методична конференція ви-

кладачів 

ОНАХТ 

11-13 квітня 

2018 р. 

 

Згідно програми 

Павлов О.І. V Міжнародна науково-

практична конференція 

Економічні та соціальні аспекти розвит-

ку на початку  ХХІ століття 

ОНАХТ, 

11-13 жовтня 2018 р. 

Сутність руралізму та його 

значення для України 

Самофатова В.А. V Міжнародна науково-

практична конференція 

Економічні та соціальні аспекти розвит-

ку на початку  ХХІ століття 

ОНАХТ, 

11-13 жовтня 2018 р. 

Огляд методичних підходів до 

оцінки виробничого потенціа-

лу підприємств 

 



 

 

1 2 3 4 5 

Л.Л. Лобоцька, О.Л. 

Фрум 

 

V Міжнародна науково-

практична конференція 

Економічні та соціальні аспекти розвит-

ку на початку  ХХІ століття 

ОНАХТ 

11-13 квітня 

2018 р. 

Формування економічного мис-

лення студента в процесі викла-

дання економічних дисциплін 

Кулаковська ТА. 

 

V Міжнародна науково-

практична конференція 

Економічні та соціальні аспекти розвит-

ку на початку  ХХІ століття 

ОНАХТ 

11-13 квітня 

2018 р. 

 

Державні регуляторні заходи в 

агропродовольчій  сфері як кон-

курентна складова країни 

Крупіна С.В., 

Яблонська Н.В. 

 

V Міжнародна науково-

практична конференція 

Економічні та соціальні аспекти розвит-

ку на початку  ХХІ століття 

ОНАХТ, 11-13 жов-

тня 2018 р. 

Інтелектуальний потенціал як 

основа формування інтелекту-

ального капіталу 

 

Лобоцька Л.Л., 

Орлова О.В. 

Міжнародна VI Міжнародна науково-практична кон-

ференція «Економічні та соціальні аспе-

кти розвитку України на початку XXI 

століття» 

ОНАХТ 

11-13 жовтня 2018 

р. 

Методичні підходи до аналізу асо-

ртиментної політики підприємств 

хлібопекарської галузі 

Татарик Е.П. V Міжнародна науково-

практична конференція 

Економічні та соціальні аспекти розвит-

ку на початку  ХХІ століття 

ОНАХТ, 11-13 жов-

тня 2018 р. 

Економіка й перспективи  ро-

звитку галузей апк україни в 

сегменті зернових культур 

Фрум О.Л. 

 

V Міжнародна науково-

практична конференція 

Економічні та соціальні аспекти розвит-

ку на початку  ХХІ століття 

ОНАХТ, 11-13 жов-

тня 2018 р. 

Оцінка структурних зрушень в ін-

вестиційному аналізі діяльності 

підприємств 

Дерменжи Д.Ф. V Міжнародна науково-

практична конференція 

Економічні та соціальні аспекти розвит-

ку на початку  ХХІ століття 

ОНАХТ, 11-13 жов-

тня 2018 р. 

Аналіз та класифікація основ-

них чинників фінансових ри-

зиків 

Петков О.І. V Міжнародна науково-

практична конференція 

Економічні та соціальні аспекти розвит-

ку на початку  ХХІ століття 

ОНАХТ, 11-13 жов-

тня 2018 р. 

Оцінка впливу факторів мак-

росередовища на діяльність 

підприємств харчової промис-

ловості України 

Самофатова В. А. Науковий колоквіум Агропродовольчий сектор України в си-

стемі конкурентних глобальних відно-

син 

ОНАХТ, 

30 травня 2018 р. 

Формування сільсько-міського ко-

нтинууму для забезпечення стало-

го розвитку агропродовольчої 

сфери регіону 

Магденко С.О. Науковий колоквіум Агропродовольчий сектор України в сис-

темі конкурентних глобальних відносин 

ОНАХТ, 30 травня 

2018 р. 

Перспективи зовнішньоекономіч-

ного вектору розвитку агропродо-

вольчого сектору 

 


