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 Назва заходу  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1 
Краснодєд Т.Л., 

Попова Т. В. 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Світові тенденції, 

проблеми та 

перспективи 

розвитку 

фінансової 

системи» 

Дніпро, 2019 

Зовнішня торгівля  

як основна форма 

міжнародного 

співробітництва 

України на 

сучасному етапі 

2 

Демко В.С. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Підприємництво у 

сфері послуг: реалії 

сьогодення і 

перспективи» 

15 листопада 2019 

р., м. Черкаси 

Значення кадрового 

забезпечення в 

розвитку сільського 

туризму на базі 

функціонування  

малих форм 

3 

Пасєка С.Р., 

Демко В.С. 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Соціально-

економічні 

наслідки участі 

постсоціалістичних 

країн у процесах 

європейської 

інтеграції 

2-4 жовтня 2019,  м. 

Черкаси   

Тенденції розвитку 

ринку праці 

в умовах 

глобалізації 

4 

Колокольчикова 

І.В. 

ХІ Международная 

научно – 

практическая 

конференция 

«Трансформация 

опыта менеджмента 

агробизнеса 

Европейского 

союза В Казахстан 

и страны 

Центральной Азии» 

«Дулатовские 

чтения - 2019» 

Казахстан, 2019 Поведение 

украинских 

потребителей на 

рынке плодово – 

ягодной продукции 

 

5 

Колокольчикова 

І.В. 

Международная 

научно-

практическая 

заочная 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

экономики, 

Алма-аты, 2019 Качество как 

главное 

конкурентное 

преимущество на 

рынке плодово – 

ягодной продукции 

Украины 



менеджмента и 

маркетинга в 

современных 

условиях» 

6 

Почерніна Н.В. Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Актуальні питання 

економіки, обліку, 

фінансів та права в 

Україні та світі 

Полтава, 30 березня 

2019 р. 

Кумулятивний 

характер 

макроекономічної 

політики 

заощаджень 

7 

Kalchenko S., 

Popova T., 

Eremenko D., 

Eremenko L. 

Modern 

Development Paths 

of Agricultural 

Production Trend 

and Innovations  

Німеччина, 2019 Modeling Innovative 

Economic Activity of 

Peasant Farm 

8 

Krasnoded T., 

Popova T., Bakina 

T., Vasylchenko O. 

Modern Development 

Paths of Agricultural 

Production Trend and 

Innovations Springer 

2019 S. 463-473 

Німеччина 

Німеччина, 2019 Prospects of Ukraine 

on the World Market 

of Dairy Desserts 

9 

Oleksenko R., 

Kolokolchykova I., 

Syzonenko O. 

Modern 

Development Paths 

of Agricultural 

Production Trend 

and Innovations 

Springer 2019 S. 

507-514 Німеччина 

Німеччина, 2019 Ukraine in the 

Context of the World 

Organic Production 

of Agricultural 

Products 

Науково-практичні семінари 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 

1 Захарченко О.Г. Міжнародний 

науково-

практичний форум 

« Сучасні наукові 

дослідження на 

шляху до 

євроінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет імені 

Дмитра Моторного 

Модель системи 

енергетичного 

менеджменту 

аграрного 

підприємства 

2 Шеремет І.Д., 

Васильченко О.О. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

магістрантів та 

студентів  

ТДАТУ, 2019 Regulation of 

international trade 

and services 

3 Овесков О.В., 

Демко В.С., 

Зайцева Н.В. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

магістрантів та 

студентів 

ТДАТУ, 2019 Prospects for tourism 

development in 

Zaporizhzhya region 

4 Кібенко К.А. Міжнародний 

науково-

практичний форум 

« Сучасні наукові 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

Кадрове 

забезпечення як 

напрямок розвитку 

туристичної галузі в 
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дослідження на 

шляху до 

євроінтеграції» 

університет імені 

Дмитра Моторного 

селянських 

господарствах 

5 Арабаджийський 

О.І. 

Міжнародний 

науково-

практичний форум 

« Сучасні наукові 

дослідження на 

шляху до 

євроінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет імені 

Дмитра Моторного 

Теоретичні засади 

проблем розвитку 

туристичного 

бізнесу в Україні 

6 Ніколаєвич О.В. Міжнародний 

науково-

практичний форум 

« Сучасні наукові 

дослідження на 

шляху до 

євроінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет імені 

Дмитра Моторного 

Кадрове 

забеспечення 

селянських 

господарств 

України як умова 

ефективного 

функціонування 

7 Васильченко О.О. Міжнародний 

науково-

практичний форум 

« Сучасні наукові 

дослідження на 

шляху до 

євроінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет імені 

Дмитра Моторного 

Економічна оцінка 

трудового 

потенціалу в 

підприємництві 

8 Захарченко О.Г. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Соціально-

економічні 

проблеми розвитку 

бізнесу та 

місцевого 

самоврядування» 

13-14 червня 2019 

ТДАТУ 

Економетричне 

моделювання 

обсягів експорту 

України 

9 Nadykto 

Volodymyr, 

Popova Tetiana 

Міжнародний 

науково-

практичний форум 

« Сучасні наукові 

дослідження на 

шляху до 

євроінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет імені 

Дмитра Моторного 

The main 

prerequisites for the 

formation of the 

agricultural land 

market in Ukraine 

10 Краснодєд Т.Л., 

Карман С.В. 

Міжнародний 

науково-

практичний форум 

« Сучасні наукові 

дослідження на 

шляху до 

євроінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет імені 

Дмитра Моторного 

Зовнішня торгівля 

України послугами 

11 Пасєка С.Р., 

Демко В.С. 

Міжнародний 

науково-

практичний форум 

« Сучасні наукові 

дослідження на 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет імені 

Інноваційні проекти 

як результат 

наукової діяльності 

вищої школи 



шляху до 

євроінтеграції» 

Дмитра Моторного 

12 Почерніна Н.В. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Соціально-

економічні 

проблеми розвитку 

бізнесу та 

місцевого 

самоврядування» 

13-14 червня 2019 

ТДАТУ 

Стратегічні 

орієнтири розвитку 

науково-технічного 

потенціалу 

Запорізького 

регіону 

13 Почерніна Н.В. Міжнародний 

науково-

практичний форум 

« Сучасні наукові 

дослідження на 

шляху до 

євроінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет імені 

Дмитра Моторного 

Стратегія 

інноваційного 

розвитку: 

регіональні 

пріоритети 

14 Кальченко С.В. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Соціально-

економічні 

проблеми розвитку 

бізнесу та 

місцевого 

самоврядування» 

13-14 червня 2019 

ТДАТУ 

Моделювання 

соціально-

економічних 

відносин в сучасних 

літературних 

напрямках 

15 Кальченко С.В., 

Ніколаєвич О.В. 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Соціально-

економічні 

проблеми розвитку 

бізнесу та 

місцевого 

самоврядування» 

13-14 червня 2019 

ТДАТУ 

Теоретичні засади 

організації 

управлінських 

відносин в працях 

Г.Маркузе 

16 Кальченко С.В. Міжнародний 

науково-

практичний форум 

« Сучасні наукові 

дослідження на 

шляху до 

євроінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет імені 

Дмитра Моторного 

Інституційна 

сутність сучасних 

літературних 

напрямків 

17 Bakina T. V. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Соціально-

економічні 

проблеми розвитку 

бізнесу та 

місцевого 

самоврядування» 

13-14 червня 2019 

ТДАТУ 

The role of 

innovation and 

innovative 

technologies in 

market failures 

compensating. 



 


