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ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ І ПРАВО У ХХІ СТОЛІТТІ.  
РОЗДУМИ ПІСЛЯ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

27 листопада 2018 р. у Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого відбулася міжрегіональна науково-практична конференція 
молодих учених «Економіка, менеджмент і право у ХХІ столітті: стратегічні 
пріоритети розвитку». У ній узяли участь 80 науковців харківських універ-
ситетів, а також Економічної академії Молдови (м. Кишинів, Республіка 
Молдова). 

Оскільки я й мої колеги по Харківському національному університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова беремо участь у конференціях 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого щорічно, 
хочу поділитися своїми думками.

По-перше, нинішня конференція була міждисциплінарною. Чому? У біль-
шості країн світу науковці поєднують теоретичний аналіз економіки з прак-
тичними аспектами підприємництва або права. це дає можливість краще 
усвідомити перспективи розвитку економіки та ведення бізнесу в країні, 
прийняти ефективне управлінське рішення на рівні бізнес-організації. Для 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого це тим 
більше важливо, адже у 2018 р. в університеті було створено фінансово-пра-
вовий факультет, на якому здійснюється підготовка фахівців і професіоналів 
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за спеціальностями: «Економіка», «Менеджмент», «Фінанси, банківська 
справа та страхування». 

По-друге, якщо в минулі роки організаторами та учасниками конференції 
більше уваги приділялося економіко-правовим аспектам ведення бізнесу, то 
зараз на обговорення було винесено доволі широкий спектр проблем. На 
конференції працювали 8 панельних дискусій, що дало можливість учасникам 
конференції поділитися своїми думками з таких питань:

– розвиток бізнесу й суспільства в контексті формування цифрової еко-
номіки: проблеми використання електронних грошей, розвитку криптоінду-
стрії, перспективи легалізації в Україні біткоін, причини кіберзлочинності 
тощо; 

– економічні аспекти четвертої промислової революції, переходу до сьо-
мого технологічного укладу;

– стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України в гло-
бальному середовищі; проблеми економічної безпеки України;

– пріоритетні напрями розвитку бізнес-консалтингу (ця проблема на кон-
ференції заявлена вперше), новації юридичного консалтингу, роль консалтин-
гу як чинника ефективного функціонування підприємств і галузей України;

– розвиток фінансів, банківської справи і страхування в умовах глобалі-
зації фінансових ринків: нові нюанси сучасного міжнародного руху капіталу, 
послуги еквайрингу, проблеми та заходи з подолання шахрайства у страховій 
сфері, hawala banking як новітній метод фінансування тероризму, проблеми 
розвитку поведінкових фінансів; 

– менеджмент у XXI ст. Учасники конференції присвятили низку виступів 
організації процесу управління віддалених співробітників, мотивації як засобу 
попередження корпоративних конфліктів між принципалами та агентами, 
причинам і формам запобігання та подолання корпоративного шахрайства;

– сучасні тренди міжнародних економічних відносин та місце в них Укра-
їни. При цьому у виступах було проаналізовано хід економічних реформ 
в Китаї, Грузії, Молдові та Україні. Сформульовано висновок про переваги 
євроінтеграції для економіки України.

По-третє, конференція дала можливість продемонструвати свої ораторські 
здібності та подискутувати саме молодим ученим – викладачам, аспірантам, 
магістрам, студентам. Такий досвід для них є дуже важливим, оскільки фор-
мує уміння та здібності до аргументації своїх думок, ведення полеміки у на-
уковому середовищі. 

Хочу подякувати й підтримати організаторів конференції: ви робите дуже 
важливу справу з розвитку економічної науки. Успіхів вам!

н. в. можайкіна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економічної теорії та міжнародної економіки Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова


