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Щира вдячність програмному комітету конференції! 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 
Голова програмного  
комітету: 
 
 
Співголова  
програмного комітету: 
 
 
Члени програмного  
комітету:  
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КОМІТЕТ 
 
Голова оргкомітету:  
 
Секретар оргкомітету: 

 
 
Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних 
наук України, д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу, економіки та 
інформаційних технологій ОНПУ 
  
Балан Олександр Сергійович, дійсний член Академії економічних наук 
України, д.е.н., професор, зав. кафедри адміністративного менеджменту та 
проблем ринку ОНПУ, редактор економічного наукового порталу ОНПУ. 
 
Буркинський Борис Володимирович, академік НАН України, доктор 
економічних наук, професор, директор Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України 
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). 
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. 
Лебедєва Віра Василівна - д.е.н., доцент, професор кафедри 
адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.  
Липинська Олена Андріївна - д.е.н., старший науковий співробітник, 
професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку 
ОНПУ.  
Ніколюк Олена Володимирівна - д.е.н., доцент кафедри менеджменту і 
логістики Одеської національної академії харчових технологій.  
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 
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Добрянська Наталя Анатоліївна 
 
Пульча Дмитро Олександрович 
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Шановні науковці! 
 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні управлінські та 

соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб´єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління”, роботу якої 
успішно завершено, згуртувала нас навколо постановки та розв’язання проблем 
сучасних управлінських та соціально – економічних аспектів розвитку держави 
та регіонів, внесла у нашу спільну роботу нові ідеї, нові пропозиції, підготувала 
справді науковий грунт для подальших наукових пошуків.  

У тезах доповідей учасників конференції яскраво виражена актуальність 
питань з проблем та перспектив розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в контексті сучасних управлінських та соціально-економічних 
процесів, що засвідчило конкретизацію і розвиток ідей попередньої конференції.  

Вирішення цих завдань є можливим лише за умови поєднання науково-
теоретичних здобутків та практичного досвіду представників різних регіонів 
України. 

Сердечно дякую Вам за увагу, тепло сердець, підтримку і допомогу. 
Бажаю Вам і усім, хто брав участь у підготовці та проведенні конференції, 

добра, здоров’я, натхнення, творчих здобутків, нових ідей та їх реалізації, 
успіхів у житті та праці. 

Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю! 
 
 
 
Зав. кафедри адміністративного менеджменту 
та проблем ринку  
Навчально – наукового Інституту  
бізнесу, економіки та інформаційних технологій 
Одеського національного 
політехнічного університету                        Балан Олександр Сергійович 
 
 

 

 

 

 

 

 


