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Шановні учасники конференції! 
 

Кафедра економічної теорії Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» проводить 
чергову науково-практичну конференцію. Цього разу вона 
присвячена соціально-економічним трансформаціям сучасного 
світу, а до обговорення актуальних проблем долучилися не тільки 
члени студентського наукового гуртка, а й їх наставники – викладачі 
й аспіранти університету. Це дуже важливо, адже майбутній юрист 
повинен бути обізнаним в економічних питаннях, а ще вміти 
формулювати власну думку і наводити аргументи на її користь, 
вести дискусію з досвідченими фахівцями і водночас учитися у них.  

Надіслані до оргкомітету матеріали свідчать про широкий 
спектр наукових інтересів учасників конференції. Тому в рамках 
конференції будуть працювати секції: 

 
Секція № 1. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА 
УЧАСТЬ У НИХ УКРАЇНИ 
 
Секція № 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 
 
Секція № 3. ПРИЧИНИ, ФОРМИ ТА НАСЛІДКИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В 
ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ 
 
Секція № 4. РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІК УКРАЇНИ 
ТА СВІТУ 
 
Секція № 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО 
РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ 
 
Секція № 6. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Секція № 7. РОЗБУДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 
 
Секція № 8. ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ЗАГРОЗА 
ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НЕЮ 
 
Секція № 9. ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ 
ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ 
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Секція № 10. ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ТА ОПТИМАЛЬНИХ 
МЕЖ ДЕРЖАВНОГО ВТРУЧАННЯ В ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ 
 
Секція № 11. СВІТОВИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА МАКРО- ТА 
МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ 
 
Секція № 12. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО 
МЕНЕЖДМЕНТУ 
 

 
Бажаю всім учасникам конференції плідної дискусії та 

подальших здобутків у навчанні, науковій і дослідницькій діяльності! 
 
 

Завідувачка кафедри економічної теорії 
Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого», 
доктор економічних наук, професор                             Л. С. Шевченко 
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