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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  
Модернізація системи формування доходів населення як складова 

процесу розбудови правової економіки в Україні – 1,5 друк. арк.  
 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  
Модернізація системи формування доходів населення як складова 

процесу розбудови правової економіки в Україні – 3,4 друк. арк.      
 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
1 монографія (співавтор) – 0,4 друк. арк.;  
1 навчальний посібник (співавтор) – 1,2 друк. арк.; 
3 статті у фаховому науковому збірнику – 1,2 друк. арк.;  
3 тез – 0,6 друк. арк. 
 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
Розкрито роль правової економіки у забезпеченні сталого розвитку. 

Запропоновано вважати кінцевою метою формування правової економіки в 
Україні переорієнтацію зусиль громадян з перерозподілу на створення 
вартості. Розроблено комплекс заходів, спрямованих на досягнення цієї мети. 

Обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку нашої країни 
недоцільно зосереджуватися на «тонкому налаштуванні» процесів розбудови 
правової економіки. Головну роль мають відігравати заходи, які 
забезпечують формування сприятливого для розвитку правової економіки 
соціально-економічного та правового середовища. 

Охарактеризовано головні перешкоди розвитку правової економіки в 
українській системі формування доходів. Висвітлено економічні та правові 
засади формування правової економіки у сфері доходів населення. 
Обґрунтовано необхідність комплексного економіко-правового підходу до 
розвитку правової економіки у сфері доходів. 

Розкрито роль корупційної ренти як перешкоди для розвитку правової 
економіки в Україні. Запропоновано комплекс заходів для боротьби з 
корупційною рентою. 

 
5. – 
 
6. Зв’язок із практикою:  
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6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 
Участь в організації і проведенні постійного економічного семінару з 

підвищення кваліфікації працівників  аудиторської фірми «Аудит - Діло». 
Були прочитані лекції та проведені практичні заняття з проблем 
конкурентного управління. 

Науково-методичне співробітництво з кафедрою економічної теорії 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого сприяло 
розвитку професійних компетенцій працівників фірми та удосконаленню на 
цій основі їх консультаційної діяльності. (довідка про впровадження № 8 від 
09.11.2016 р.). 

 
7. – 
 
8. Участь у конференціях, семінарах (повна назва конференції, дата 

та місце проведення): 
1) Круглий стіл «Досягнення та поразки України на шляху розбудови 

правової економіки» (10 березня 2016 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, 
м. Харків, Україна); 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Від Балтійського до 
Чорного моря: національні моделі економічних систем» (25 березня 2016 р., 
м. Рига, Латвія); 

3) Семінар «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби 
торгівельного захисту» (4-5 жовтня 2016 р., м. Харків, Україна); 

4) Міжвузівська науково-практична конференція викладачів, аспірантів 
і студентів «Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку правової 
економіки» (7 грудня 2016 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 
Україна). 

 
9. Видавнича діяльність: 

 
Монографія: 

Sustainable Development: Social and Economic Changes. Monograph. 
Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 
978 – 83 – 62683 – 85 – 7 (Paper); pp. 436, illus., tabs., bibls. (Авторський 
внесок: Раздел 1.7. Формирование в Украине правовой экономики как одна 
из предпосылок устойчивого развития / 1.7. Formation of the legal economy in 
Ukraine as one of the preconditions for sustainable development. – Р. 47-52. – 0,4 
друк. арк.). 

 
Навчальний посібник: 

Економічна теорія : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, О. С. 
Марченко та ін.; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2016. – 268 с. 
(Авторський внесок: Глава 4. Економічні системи і ринкова економіка. – 
С. 61-81. – 1,2 друк. арк.). 
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Наукові статті: 

Губін, К. Г. Економіко-правові засади розвитку правової економіки в 
українській системі формування доходів [Текст] / К. Г. Губін // Економічна 
теорія та право. – 2016. – № 1 (24). – С. 67-75. (0,6 друк. арк.). 

Губін, К. Г. Теоретичні основи інтернаціоналізації малого та середнього 
бізнесу в умовах глобалізації [Текст] / О. О. Набатова, К. Г. Губін // 
Економічна теорія та право. – 2016. – № 3 (26). (авторський внесок – 0,2 друк. 
арк.). 

Губін, К. Г. Стан та перспективи розбудови правової економіки в 
українській системі формування доходів [Текст] / К. Г. Губін, О. О. Набатова 
// Економічна теорія та право. – 2016. – № 4 (27). (авторський внесок – 0,4 
друк. арк.). 

 
Тези:  

Hubin, K. H. Rent-seeking as an obstacle to development of the legal 
economy in Ukraine [Текст] / K. H. Hubin // Round table «The achievements and 
losses of Ukraine on the way of development of legal economy» // Економічна 
теорія та право. – 2016. – № 2 (25). – С. 101-104. (0,2 друк. арк.). 

Губин, К. Г. Перспективы борьбы с коррупционной рентой в Украине 
[Текст] / К. Г. Губин // International Scientific-Practical Conference From Baltic 
to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, 
March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. 348 pages. – P. 60-64. (0,3 друк. арк.). 

Губін, К. Г. Вплив підвищення мінімальної зарплати на добробут 
українців [Текст] / К. Г. Губін // Науково-теоретичні проблеми формування 
та розвитку правової економіки : матеріали наук.-практ. конференції 
викладачів, аспірантів і студентів Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Харків, 7 грудня 2016 р. / за заг. ред. 
А. П. Гетьмана. – Х. : Право, 2016. – 232 с. – C. 95-97 (0,1 друк. арк.). 

 
9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus: 
Губін, К. Г. Економіко-правові засади розвитку правової економіки в 

українській системі формування доходів [Текст] / К. Г. Губін // Економічна 
теорія та право. – 2016. – № 1 (24). – С. 67-75. (0,6 друк. арк.). 

Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google 
Scholar,  Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the 
Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, 
Polska Bibliografia Naukowa (PBN). 

 
Губін, К. Г. Теоретичні основи інтернаціоналізації малого та середнього 

бізнесу в умовах глобалізації [Текст] / О. О. Набатова, К. Г. Губін // 
Економічна теорія та право. – 2016. – № 3 (26). (авторський внесок – 0,2 друк. 
арк.). 
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Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google 
Scholar,  Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the 
Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, 
Polska Bibliografia Naukowa (PBN). 

 
Губін, К. Г. Стан та перспективи розбудови правової економіки в 

українській системі формування доходів [Текст] / К. Г. Губін, О. О. Набатова 
// Економічна теорія та право. – 2016. – № 4 (27). (авторський внесок – 0,4 
друк. арк.). 

Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google 
Scholar,  Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the 
Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, 
Polska Bibliografia Naukowa (PBN). 

 
Hubin, K. H. Rent-seeking as an obstacle to development of the legal 

economy in Ukraine [Текст] / K. H. Hubin // Round table «The achievements and 
losses of Ukraine on the way of development of legal economy» // Економічна 
теорія та право. – 2016. – № 2 (25). – С. 101-104. (0,2 друк. арк.). 

Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google 
Scholar,  Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the 
Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, 
Polska Bibliografia Naukowa (PBN). 

 
10. – 
11. – 
12. –  
13. – 
14. – 
15. –  
16. – 
 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: 
Член робочого колективу СОПП «Юридичний бізнес» та «Бізнес 

менеджмент» у НЮУ імені Ярослава Мудрого. 
 
18. – 
Інше: 
Член ТТК фундаментального дослідження «Науково-теоретичні 

проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової 
економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету (№ державної 
реєстрації 0115 U000326). 

 
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2016 р.  
К. е. н., доцент            К. Г. Губін  


