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СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І КОНСАЛТИНГ:
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
За підсумками регіональної науково-практичної конференції
молодих учених
14 травня 2019 р. в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбулася регіональна науково-практична конференція молодих учених «Сучасний менеджмент і консалтинг: теоретичні
підходи та практичні аспекти розвитку».
Метою конференції стало обговорення
стратегічних пріоритетів розвитку менеджменту і консалтингу в ХХІ ст.
Вибір наукового спрямування конференції не був випадковим. Теоретичні дослідження у провідних університетах світу
дедалі більше стають міждисциплінарними.
Вони поєднують теоретичний аналіз підприємництва з практичними аспектами менеджменту та консалтингу, дають можливість краще усвідомити перспективи ведення бізнесу в країні, прийняти
ефективне управлінське рішення на рівні бізнес-організації.
Відповідно до світових трендів розвиваються наука та навчальний процес
у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. У 2018 р.
в Університеті відкрито фінансово-правовий факультет, на якому здійснюється підготовка магістрів за спеціальностями «Економіка» (освітня програма
«Бізнес-консалтинг») і «Менеджмент» (освітня програма «Бізнес-адміністрування»).
Велику зацікавленість у здобутті економічної та управлінської освіти виявляють студенти-юристи нашого Університету, які набувають можливості
краще розуміти юридичні проблеми сучасності, стають більш підготовленими
до роботи в юридичному бізнесі.
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Участь студентів у наукових конференціях і круглих столах дає можливість
поділитися з іншими учасниками своїми науковими доробками, вчить аргументувати власну позицію, давати відповіді на запитання.
У рамках регіональної науково-практичної конференції працювали дві
дискусійні панелі:
1. Ефективне управління бізнесом: стратегія та організація.
2. Теоретичні основи, актуальні напрями та сучасні технології бізнесконсалтингу.
Матеріали конференції опубліковано у спеціальному збірнику тез.
Бажаємо всім учасникам конференції подальших здобутків у науково-дослідній діяльності!
О. О. Набатова, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого

MODERN MANAGEMENT AND CONSULTING:
THEORETICAL APPROACHES AND PRACTICAL ASPECTS
OF DEVELOPMENT
According to the results of the regional scientific-practical conference
of young scientists
The regional scientific and practical conference of young scientists “Modern Management
and Consulting: Theoretical Approaches and Practical Aspects of Development” took place
at the Yaroslav Mudryi National Law University on May 14, 2019.
The purpose of our conference was to discuss the strategic priorities of management
and consulting development in the 21st century.
The choice of the conference scientific direction was not accidental. Theoretical studies
in leading universities around the world become interdisciplinary. They combine theoretical
analysis of entrepreneurship with practical aspects of management and consulting, offer
more scope for better understanding the prospects of doing business in the country, making
effective management decisions at the level of business organization.
According to world trends, science and educational process are developed at the
Yaroslav Mudryi National Law University. The Faculty of Finance and Law was set up at
the University in 2018. It trains masters in the following specialties: “Economics”,
educational program “Businessconsulting”; “Management”, educational program “Business
Administration”.
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Studentslawyers of our University show great interest in gaining economic and
managerial education. They get the opportunity to understand the legal problems of modern
days better and become more trained to work in the legal business.
Attending the scientific conferences and round tables offers students an opportunity to
share with other participants their scientific developments, teaches them to give reasons
for their own position and answer questions.
Тhere were two panel discussions at our conference:
1. Effective business management: strategy and organization.
2. Theoretical foundations, current trends and modern technologies of business
consulting.
Proceedings of the сonference have been published in a special collection of theses.
We wish all the participants of the conference further achievements in research activity!
Olga Nabatova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department
of Economic Theory, Yaroslav Mudryi National Law University

