
МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ ТА 
СМІНАРИ ПРОВЕДЕНІ ЗА УЧАСТЮ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ 

КАФЕДРИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І МІЖНАРОДНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 
 «Україна-Росія-ЄС: Альтернативні сценарії економічного 

партнерства» (2008); 
 «Фінансові та інституційні аспекти в угодах Європейського союзу 

про асоціацію» (2008); 
 «Світова фінансова криза та економічна думка» (2009); 
 «Актуальні питання міграційно-візових відносин між Україною та 

ЄС» (2009); 
 Третя міжнародна наукова конференція «Інноваційний розвиток 

економіки Росії: роль університетів» (м. Москва, Росія, 19-
23.04.2010); 

 Міжнародна наукова конференція «Майбутнє економіки» (2010); 
 «Глобальна фінансова криза: уроки для України»(2010); 
 14 конференція науково-дослідної мережі з питань макроекономіки 

та макроекономічної політики «Стабілізація нерівноважної 
економіки. Державний борг, фінансове регулювання та розподіл 
прибутку» (м. Берлін, ФРН, 28-31.10.2010); 

 Наукова конференція «Виклики розвитку в посткризовому світі» 
(м. Стокгольм, Королівство Швеція, 29.05.-03.06.2010); 

 «Участь України у зонах вільної торгівлі: стан, проблеми, 
перспективи» (2011); 

 Конференція з альтернативної економічної політики в Європі 
(м. Відень, Австрія, 15-18.09.2011); 

 «Ефективність міжнародних інтеграційних процесів» (2011); 
 «Участь України в зонах вільної торгівлі: стан, проблеми, 

перспективи» (2012); 
 «Кластерні утворення в ЄС: досвід для України» (2012); 
 «Інноваційний розвиток як складова інтеграційних процесів» (2012); 
 Науково-практична конференція «ОсновнімоделіучастіУкраїни в 

інтеграційнихпроцесах на теренах СНД» (2013); 
 «Економічні пріоритети в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС» 

(2013); 
 «Трансформація світового господарства і міжнародних економічних 

відносин на початку ХХІ-го століття» (2014); 
 «Економічні трансформації країн СНД» (2014); 
 «Актуальні та евентуальні проблеми макроекономіки України» 

(2014); 
 «40 років досвіду: освітні та наукові програми з міжнародних 

економічних відносин в Інституті міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка» (2014); 

 «EconomicTransformationprocessesinthepostsocialistcountries»(2014); 
 Alternativeeconomicsystem: solidarityeconomyforUkraine (2015); 



 «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, 
правовій та інформаційних сферах» (2015); 

 «Соціальна та економічна солідарність – український вибір» (2016); 
 «Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому 

господарстві» (2017); 
 «Економічні санкції в світовому господарстві: теорія і практика 

застосування» (2018); 
 «Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних 

відносин» (2019). 
 «Ризики в системі сучасних міжнародних економічних відносин: 

виклики та можливості» (2020); 
 «Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості 

економіки України» (2021). 
 


