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Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів
господарювання в умовах трансформації публічного управління»

Шановні науковці!
Дозвольте висловити подяку всім, хто знайшов час та можливість взяти участь у Міжнародній
науково-практичній конференції «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку
держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління», яку
присвячено 100-й річниці з дня заснування Одеського національного політехнічного університету та 5річчю створення кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.
Метою конференції є обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень,
обговорення актуальних питань з проблем та перспектив розвитку держави, регіонів та суб’єктів
господарювання в контексті сучасних управлінських та соціально-економічних процесів провідними та
молодими вченими.
Сучасні управлінські, соціальні та економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів
господарювання, проблеми державного управління та місцевого самоврядування і національної
безпеки держави, сталий розвиток виробничої сфери в умовах глобальних продовольчих, екологічних
та фінансово-економічних викликів, соціально-економічна та інвестиційна політика держави в умовах
трансформації публічного управління, сучасні комунікації та електронне урядування в умовах розвитку
інформаційного суспільства – це саме ті актуальні та невідкладні напрями конференції, які потребують
ретельного дослідження та негайного їх вирішення.
Вирішення цих завдань є можливим лише за умови поєднання науково-теоретичних здобутків
та практичного досвіду представників різних регіонів України.
Бажаємо учасникам конференції натхнення, творчих здобутків, нових ідей та їх реалізації,
сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю!
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