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У Збірнику наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної 

конференції, що проводилася кафедрою менеджменту та управління проектами 

Одеської державної академії будівництва та архітектури, подаються наукові пошуки 

як авторитетних вітчизняних вчених, так і молодих дослідників та студентів, які 

досліджують проблеми високоефективного функціонування господарських 

комплексів на базі узагальнення теоретичних та прикладних положень з економіки 

та управління в сучасних умовах. 

Збірник призначений для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних 

закладів, спеціалістів економічного та технічного профілю, а також керівників 

підприємств різних секторів економіки. 

Матеріали публікуються за оригіналами, що подані авторами. Претензії щодо 

змісту та якості матеріалів не приймаються. Точка зору редакційної колегії може не 

збігатися з авторською. 

Матеріали конференції опубліковано за організаційної підтримки 

ОДАБА у загальноакадемічному Репозиторії OSACEAeR та та доступні для 

перегляду на офіційному сайті академії за адресою http://www.ogasa.org.ua/ 

sobitiya/konferencii/. 
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