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У збірнику представлено роботи науковців, фахівців-практиків, аспірантів, 
студентів, у яких висловлено результати теоретико-аналітичних досліджень та практичні 
пропозиції з питань сучасних управлінських та соціально-економічних аспектів розвитку 
держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного 
управління.   

Загалом участь у роботі конференції взяли 107 фахівців, 4 із них – це представники 
Республіки Молдова (Комратський державний університет), 19 представників з 
Днiпровського нацiонального унiверситету iм. О. Гончара (м. Дніпро), 1 представник з 
Криворізької міської рада, 3 представники з Державної установи «Львівський навчальний 
центр підготовки поліцейських» (м. Львів), 13 представників з Національного 
університету «Львівська політехніка» (м. Львів), 4 представники з Національного 
технічного університету України «КПІ ім. І. Сікорського» (м. Київ), 2 представники з 
Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), 12 
представників з Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, (м. Харків), 
1 представник з Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (м. Київ), 3 
представники з Білоцерківського національного аграрного університету (м. Біла Церква), 
1 представник з Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів), 1 
представник з Білоцерківської центральної районної лікарні (м. Біла Церква), 2 
представники з Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро), 1 представник з 
Хмельницького університету управління та права (м. Хмельницький), 1 представник з 
Науково-дослідницького центру індустріальних проблем розвитку НАН України (м. 
Харків), 2 представники з Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
НАН України (м. Одеса), 4 представники з Одеської національної академії харчових 
технологій (м. Одеса), 8 представників з Одеського державного аграрного університету (м. 
Одеса), 2 представники з Одеської державної академії технічного регулювання та якості 
(м. Одеса), 23 представники з Одеського національного політехнічного університету (м. 
Одеса). 

Тези надано в авторській редакції. За виклад, зміст, достовірність та якість наданих 
матеріалів відповідають автори. 
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Щира вдячність програмному комітету конференції! 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 
Голова програмного  
комітету: 
 
 
Співголова  
програмного комітету: 
 
 
 
Члени програмного  
комітету:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 
КОМІТЕТ 
 
Голова оргкомітету:  
 
Секретарі оргкомітету: 
 

 
 
 
Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії 
економічних наук України, д.е.н., професор, директор Інституту 
бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ 
  
Буркинський Борис Володимирович, академік НАН України, 
доктор економічних наук, професор, директор Інституту проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувач 
кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ 
 
Балан Олександр Сергійович, дійсний член Академії економічних 
наук України, д.е.н., професор, професор кафедри адміністративного 
менеджменту та проблем ринку ОНПУ, редактор економічного 
наукового порталу ОНПУ. 
Ворона Петро Васильович, дійсний член Академії економічних наук 
України, д.н. держ. упр., доцент., завідувач кафедри публічного 
управління Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 
України. 
Георгієв Райчо, director, Scientific-Technical Union of Mechanical 
Engineering, (Bulgaria). 
Дащенко Наталя Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри 
адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ. 
Добрянська Наталя Анатоліївна, д.е.н., професор, професор 
кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ. 
Дога Валерій Семенович, д.е.н., професор, Національний інститут 
економічних досліджень Академії наук Молдови (Moldova). 
Корецький Микола Христофорович,  д.н. держ. упр., професор, 
професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку 
ОНПУ. 
Красностанова Наталя Едуардівна, к.е.н., доцент, завідувач 
кафедри менеджменту організацій Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної Академії Державного 
Управління при Президентові України. 
Кулінська Анжела Вікторівна, д.е.н., доцент, професор кафедри 
адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ. 
Пармаклі Дмитро Михайлович, доктор хабілітат економічних наук, 
професор, керівник НДЦ «Прогрес», Комратський державний 
університет (Moldova). 
Подольчак Назар Юрійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 
адміністративного та фінансового менеджменту Національного 
університету «Львівська політехніка». 
Ткач Костянтин Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри 
адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ. 
 
 
 
Добрянська Наталя Анатоліївна 
 
Кобальчинська Євгенія, Володівщук Анастасія 



 
Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 
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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 5-
річчю 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! 

 
 
Колектив кафедриадміністративного менеджментута проблем ринку 
Інституту бізнесу, економіки таінформаційних технологій 
Одеського національногополітехнічного університету                     
 

  


