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НАУКОВІ ЗАХОДИ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ТА МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”

Інститут управління Класичного приватного університету 15 листопада 2013 року провів
Міжнародну науково-практичну конференцію “Формування ефективних механізмів держав-
ного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика”.

Високий міжнародний та науково-практичний рі-
вень конференції підтвердив склад її учасників: За-
порізька обласна державна адміністрація, Класич-
ний приватний університет, Академія управління
при Президентові Республіки Білорусь, Білоруська
державна сільськогосподарська академія (Біло-
русь), Донецький державний університет управлін-
ня, Жешувський університет (Польща), Міжнарод-
ний інститут трудових і соціальних відносин (Біло-
русь), Національна академія державного управлін-
ня при Президентові України, Національне агентст-
во України з питань державної служби, ФДБОУ
ВПО “Російська академія народного господарства і
державної служби при Президентові Російської Фе-
дерації” (Орловська філія РАНГіДС).

До президії Міжнародної науково-практичної конференції увійшли провідні наукові і громад-
ські діячі регіону та України: ректор Класичного приватного університету, доктор наук з держав-
ного управління, професор Віктор Миколайович Огаренко; перший заступник голови Запорізь-
кої міської ради Дмитро Олександрович Свіркін; віце-президент Національної академії держа-
вного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор
Марина Миколаївна Білинська; проректор з наукової роботи Класичного приватного універси-
тету, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Антон Олексійович Мона-
єнко; проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту управління Класичного при-
ватного університету, доктор наук з державного управління, професор Анжела Віталіївна Мер-
зляк; начальник Управління державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області
Світлана Іванівна Бамбизова.

У своєму вітальному слові ректор Класичного приватного університету Віктор Миколайович
Огаренко зазначив, що серед учасників конференції ми щороку бачимо багато знайомих облич,
а це підтверджує необхідність і затребуваність проведення подібних заходів. Він підкреслив, що
сьогодні Класичний приватний університет займає три основні ніші в регіоні: управління, еконо-
міка та право – й має фундаментальну наукову базу в цих галузях. У закладі працюють спеціалі-
зовані вчені ради, у яких здійснюється захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) наук. Завершуючи виступ, ректор побажав усім присутнім успішної роботи та ре-
зультативної науково-дослідної діяльності.

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції “Формування ефективних механізмів
державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика” висту-
пили з науковими доповідями та провели обговорення за такими тематичними напрямами:

Проблеми та перспективи формування механізмів державного управління соціально-
економічним розвитком.

Стратегія розвитку місцевого самоврядування в умовах глобальної інтеграції.
Менеджмент підприємств та організацій сучасної економіки.
Сучасні напрями та перспективи розвитку теорії і практики управління інноваційно-інвес-

тиційною та зовнішньоекономічною діяльністю підприємств.
Проблеми і перспективи розвитку адміністративного менеджменту та технологій ефек-

тивного управління бізнесом.
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У роботі конференції взяли участь представники органів державної влади та місцевого само-
врядування, науково-педагогічного складу Класичного приватного університету, вищих навчаль-
них закладів України й гості із близького та далекого зарубіжжя, а також докторанти, аспіранти,
слухачі магістратури, працівники підприємств та установ міста Запоріжжя. 




