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1. Камінська Тетяна Михайлівна 
 
2. Д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії 
 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  
Аналіз обов’язкового та приватного медичного страхування та їх 

впливу на якість медичних послуг, 2,0 друк. арк.  
 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  
Аналіз обов’язкового та приватного медичного страхування та їх 

впливу на якість медичних послуг, 3,68 друк. арк.  
 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
1 монографія – 0,5 друк. арк.;  
1 навчальний посібник (співавтор) – 1,1 друк. арк.; 
3 статті у фахових наукових збірниках – 1,4 друк. арк.;  
4 тез – 0,68 друк. арк. 
 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
Узагальнено головні напрями реформування охорони здоров’я та 

медичного страхування. Обґрунтовано роль та функції медичного 
страхування та його вплив на реалізацію конституційних прав громадян. 

Проаналізовано конкурентні переваги медичних та рекреаційних 
послуг на глобальному ринку і роль страхування в їх підвищенні, 
запропоновані шляхи покращення якості та конкурентоспроможності 
медичних послуг. 

Розкрито сутність договірної (контрактної) економіки охорони здоров’я 
України та роль медичного страхування в її розвитку. 

 
6. Зв’язок із практикою:  
 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 
Протягом 2016 року брала 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 економічної безпеки фірми. 

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

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. III міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми теорії і практики» (18-19 березня 2016 р., Харків: 
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «УБС»). 

3. Міжвузівська науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Проблеми людини у соціально-гуманітарному та медичному 
дискурсах».(31 березня, Харків, ХНМУ). 

4. VIII National congress of pharmacists of Ukraine “Social Pharmacy: 
state, problems and prospects” (15 вересня 2016, Харків). 

5. VI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна 
економічна наука: теорія і практика» (15 листопада 2016 р., м. Полтава, НТУ 
імені Юрія Кондратюка). 

 
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: Розділ 2.14. The role of health care in reproduction of 
intellectual capital P.111-117. (Частка автора – 0,5 друк. арк.).  

 
Навчальний посібник: 

Економічна теорія : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, 
О. С. Марченко ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Харків : Право, 2016. – 268 с. 
(С. 189- 201; 262-267; 1,1 друк. арк) 

 

Наукові статті: 

1. Камінська Т. М. Контрактна економіка: еволюція та роль в охороні 
здоров’я // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 2 – С. 27-31 (0,5 
друк. арк.). 

2.  Kaminska T. M. The competitiveness of medical and recreational services 
in Ukraine // Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25). – С. 14-24. (0,65 
друк. арк.).  

3.  Камінська Т. М. Правові засади розвитку договірної економіки в 
охороні здоров’я України / Камінська Т. М., Костюченко О. Є. // Економічна 
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теорія та право. – 2016. – № 4 (27). (0,5 друк. арк., частка автора – 0,25 друк. 
арк.).  

 
Тези: 

1. Kaminska T. M. Contradictory economic and legal approaches to 
comprehension of the medical services market / Round Table “The achievements 
and losses of Ukraine on the way of development of legal economy” // 
Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25) – P. 82-84. (0,2 друк. арк.). 

2.  Камінська Т. М. Реформування бюджетно-податкової політики в 
охороні здоров’я. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики 
18-19 березня 2016 р. – Харків: Харківський навчально-науковий інститут 
ДВНЗ «УБС». (0,2 друк. арк.). 

3. Камінська Т. М. Роль страхування в реалізації конституційних прав 
громадян України на медичне обслуговування // Проблеми людини у 
соціально-гуманітарному та медичному дискурсах. Матеріали міжвузівської 
науково-практичної конференції з міжнародною участю конференції ХНМУ, 
31 березня 2016. – Харків: ХНМУ, 2016. – С. 83-85. (0,13 друк. арк.). 

4. Камінська Т. М. Функції медичного страхування в реалізації 
конституційних прав громадян / Камінська Т. М., Громов А. А.  // Сучасна 
економічна наука: теорія і практика : матеріали VI Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-конференції, 15 листопада 2016 року. – Полтава : 
ПолтНТУ, 2016. – 207 c. – C. 174-175. (0,3 друк. арк.: частка автора – 0,15). 

 
9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus: 
1. Kaminska T. M. The competitiveness of medical and recreational services 

in Ukraine // Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25). – С. 14-24. (0,65 
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). 

2. Камінська Т. М. Правові засади розвитку договірної економіки в 
охороні здоров’я України / Камінська Т. М., Костюченко О. Є. // Економічна 
теорія та право. – 2016. – № 4 (27). (0,5 друк. арк., частка автора – 0,25 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). 

3. Kaminska T. M. Contradictory economic and legal approaches to 
comprehension of the medical services market / Round Table “The achievements 
and losses of Ukraine on the way of development of legal economy” // 
Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25) – P. 82-84. (0,16 друк. арк.). 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24783197,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_nyuXAwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_nyuXAwAAAAJ&hl=ru
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://www.citefactor.org/journal/index/14467/economic-theory-and-law%23.Vyi_gNSLRko
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/53302
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24783197,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_nyuXAwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_nyuXAwAAAAJ&hl=ru
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://www.citefactor.org/journal/index/14467/economic-theory-and-law%23.Vyi_gNSLRko
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/53302
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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). 

 
10. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічна 

теорія та право».  
Член редакційної колегії наукового журналу «Економіка і право 

охорони здоров’я». 
 

12. Опонент докторської дисертації Мачуги Н.З. за темою «Теорія і 
методологія функціонування системи надання медичних послуг в Україні» 
(Роботу виконано у Тернопільському національному економічному 
університеті, захист – спеціалізована вчена рада Д 41.177.02 в Інституті 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 2 березня 
2016 р. 

 
13. Підготовка відгуків на автореферати кандидатських 

дисертацій: 
Черненко Д. І. Статистичне оцінювання кон’юнктури ринку 

лабораторних медичних послуг в Україні. Автореферат дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 
08.00.10 – статистика. – Захист відбувся 28 січня 2016 р. на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07 у ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і 
науки. 

 
17. Участь у СОПП «Юридичний бізнес» у НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

Учасник фундаментального дослідження «Науково-теоретичні 
проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової 
економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету (№ державної 
реєстрації 0115 U000326). 

 
Інше: 
Рецензент програми навчальної дисципліни «Економіка та бізнес» підготовки 

бакалаврів галузі знань – 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» 12 
«Інформаційні технології» спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки» 122 
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 

 
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2016 р. 
 
 
Д.е.н., професор                                                               Камінська Т.М. 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24783197,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_nyuXAwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_nyuXAwAAAAJ&hl=ru
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://www.citefactor.org/journal/index/14467/economic-theory-and-law%23.Vyi_gNSLRko
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/53302

