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2. Д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії 
 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  
Юридичний консалтинг як регулятор економічної поведінки суб’єктів 

господарювання, 2,0 друк. арк. 
 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  
Юридичний консалтинг як регулятор економічної поведінки суб’єктів 

господарювання, 15,7 друк. арк. 
  
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
1 монографія – 10,0 друк. арк.;  
1 навчальний посібник (співавтор) – 2,9 друк. арк.; 
4 статті у фахових наукових збірниках – 1,6 друк. арк.;  
5 тез – 1,2 друк. арк. 
 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
Обґрунтовано місце та роль юридичного консалтингу у правовій 

економіці на основі розкриття організаційно-економічного механізму 
юридичного бізнесу, особливостей ринку юридичних послуг та принципів 
ринкової поведінки суб’єктів юридичного консалтингу, характеристики 
консультант-клієнтських відносин та головних засад їх ефективної 
організації. 

Розкрито сутнісні характеристики та функції юридичного бізнесу як 
специфічної форми правової допомоги та складової правової економіки, 
охарактеризовано його знаннєінтеграційну роль в економіці знань та 
краудсорсингові технології.  

Досліджено консалтинговий юридичний цикл, обґрунтовано виробничу 
функцію юридичного консалтингу, зміст та моделі консультант-клієнтських 
відносин у процесі юридичного консультування.  

 
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 економіка і фінансів фірми. 
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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.). 

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

та місце проведення): 
1) International scientific conference «Modern Transformation of 

Economics and Management in the Era of Globalization» (29 January 2016, 
Klaipeda, Lithuania) / Міжнародна науково-практична конференція 
«Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації» (29 
січня 2016 року, м. Клайпеда, Литва); 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток нової 
економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» (Львів, 19-20 
лютого 2016 р.); 

3) Круглий стіл « The achievements and losses of Ukraine on the way of 
development of legal economy (Досягнення та поразки України на шляху 
розбудови)» (Харків, березень 2016); 

4) Міжнародна науково-практична конференція «Formation of Modern 
Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms (Формування 
сучасного економічного простору: переваги, ризики, механізми реалізації)» 
(29 квітня 2016 року, м. Тбілісі, Грузія); 

5) XII Міжнародна конференція «Стратегия качества в 
промышленности и образовании» (30 травня - 2 червня 2016 р.; Технічний 
університет, м. Варна, Болгарія); 

6) 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: 

Марченко О. С. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій 
економіці: монографія / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. – Харків, 2016. – 243 с. 
(12,0 друк. арк., особистий внесок – 10 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. 82-87, 109-139, 183-189; 2,9 друк. арк.). 
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Наукові статті: 

1) Марченко О. С. Деструкції національного ринку юридичних послуг: 
зміст та наслідки для формування правової економіки / О.С. Марченко // 
Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25). – С. 57-66 (0,5 друк. арк.).  

2) Марченко О. С. Інвестиційний ефект як складова якості та чинник 
конкурентоспроможності інтелектуальних послуг / О. С. Марченко, 
О. В. Ярмак // Международный журнал «Acta Universitatis Pontica Euxinus». 
Специальный выпуск. – Варна, 2016. – С. 646-650. (особистий внесок – 0,3 
друк. арк.). 

3) Марченко О. С. Інтелектуальний ефект масштабу та якість як 
характеристики консалтингового юридичного циклу/ О. С. Марченко, 
Л. І. Пронкіна // Економічна теорія та право. – 2016. – № 3(26). (особистий 
внесок – 0,3 друк. арк.). 

4) Марченко О. С. Юридичний консалтинг в системі правової 
економіки / О. С. Марченко // Економічна теорія та право. – 2016. – № 4 (27). 
(0,5 друк. арк.). 

 
Тези:  

1) Марченко О. С. Мережі цінності консалтингових послуг: теоретичні 
засади формування та управління/ О. С. Марченко // Modern transformation of 
economics and management in the era of globalization: International scientific 
conference (January 29, 2016). – Кlaipeda, 2016. – С. 136-140 (0,3 друк. арк.). 

2) Марченко О. С. «Нова» юридична фірма: ознаки та управління / 
О. С. Марченко // Розвиток нової економіки на світовому, державному та 
регіональному рівнях: матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції (Львів,19-20 лютого 2016 року) / ГО «Львівська економічна 
фундація». – Львів: у 2-х частинах. – Львів: у 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 
2016. – Ч. 1. – C. 13-16 (0,2 друк. арк.). 

3) Marchenko O. S. Law quasi-consulting as a threat to a legal economy / 
O. S. Marchenko // Round Table «The achievements and losses of Ukraine on the 
way of development of legal economy» // Економічна теорія та право. – 2016. – 
№ 2 (25). – С. 85-87(0,2 друк. арк.).  

4) Марченко О. С. Інтелектуальний капітал юридичної фірми як об’єкт 
управління знаннями / О. С. Марченко // International Scientific Conference 
Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation 
Mechanisms: Conference Proceedings. – Part II. – Abril 29, 2016. Tbilisi: SSOTU, 
– P. 141-145 (0,3 друк. арк.). 

5) Марченко О. С. Функції юридичного бізнесу у правовій економіці / 
О. С. Марченко // 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. 21-24 (0,2 друк. арк.). 
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9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus: 

1) Марченко О. С. Деструкції національного ринку юридичних послуг: 
зміст та наслідки для формування правової економіки / О.С. Марченко // 
Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25). – С. 57-66 (0,5 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) Марченко О. С. Інтелектуальний ефект масштабу та якість як 

характеристики консалтингового юридичного циклу/ О. С. Марченко, 
Л. І. Пронкіна // Економічна теорія та право. – 2016. – № 3(26). (особистий 
внесок – 0,3 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) Марченко О. С. Юридичний консалтинг в системі правової 

економіки / О.С. Марченко // Економічна теорія та право. – 2016. – № 4 (27). 
(0,5 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). 

 
4) Marchenko O. S. Law quasi-consulting as a threat to a legal economy / 

O. S. Marchenko // Round Table «The achievements and losses of Ukraine on the 
way of development of legal economy» // Економічна теорія та право. – 2016. – 
№ 2 (25). – С. 85-87(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. Член редакційної колегії (відповідальна за випуск) збірника 

наукових праць «Економічна теорія та право» (НЮУ імені Ярослава 
Мудрого). 

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економіка» 
(ХДПУ ім. Г.С. Сковороди). 

 
11. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.051.01 у Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна. 

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
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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13. Підготовка відгуків на автореферати кандидатських 
дисертацій: 

1. Штань М. В. за темою: «Державна стратегія управління 
спеціальними економічними зонами», подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та 
управління національним господарством (Київ, ВНЗ «Національна академія 
управління», 16.02.2016). 

2. Зарахова К. Ф. за темою «Державне регулювання картелізації 
національної економіки», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління 
національним господарством (Київ, ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК», 31.05.2016). 

3. Дуцька А. С. за темою: «Розвиток конкурентних відносин у 
національній економіці» подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія 
економічної думки (Київ, ВНЗ «Київській національний торговельно-
економічний університет», 02.12.2016). 

 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: 
Керівник СОПП «Юридичний бізнес», «Бізнес менеджмент» 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). 

 
18. Нагороджена грамотою за активну участь в підготовці виступів 

студентів на Міжвузівській конференції студентів, аспірантів та молодих 
учених «Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних 
процесів в економіці Україні», присвячений 70-річчю з дня заснування 
КНТЕУ. 

 
Інше: Член спеціалізованої вченої ради Д64.051.01 у Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна. 
 
 
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2016 р.  
 
 
Д.е.н., професор                                                                   О. С. Марченко 
 
 
 


