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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ 

 

1.1. Науково-дослідна робота викладачів кафедри економічної теорії в 

2016 році виконувалася за науковим напрямом «Проблеми вдосконалення 

правового регулювання розвитку соціальних, економічних та екологічних 

відносин» та цільовою комплексною програмою «Соціально-економічна 

модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку» 

№ 0111u000961.  

Викладачами кафедри виконується фундаментальне дослідження 

«Науково-теоретичні проблеми формування, розвитку та інституційної 

побудови правової економіки в Україні» за рахунок видатків державного 

бюджету (№ державної реєстрації 0115 U000326). 

 

1.2.  

1. Шевченко Л.С., д.е.н., проф., зав. кафедрою 

«Університетська освіта: інноваційні пріоритети розвитку», 10,0 друк. 

арк. 

Опубліковано 18,52 друк. арк. 

Монографії: 

1. «Університетська освіта: економічні пріоритети та управління 

розвитком», 10,98 друк. арк. 

2. «Sustainable Development: Social and Economic Changes», розділ 

«Вища освіта: національні інтереси та сфери відповідальності держави 

(Higher education: national interests and responsibilities of the state)», 0,5 друк. 

арк. 

Статті: 

1. «Mergers and Acquisitions in Higher Education», «Актуальні 

проблеми економіки», № 11, 0,7 друк. арк. 
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2. «Конкурентна діагностика юридичної фірми: світовий досвід та 

його запровадження в Україні», «Економічна теорія та право», № 1 (24), 0,5 

друк. арк.  

3. «Юридичний маркетинг: від теорії до практики», «Економічна 

теорія та право», № 2 (25), 0,5 друк. арк.  

4. «Конкурентне управління юридичною фірмою», «Економічна 

теорія та право», № 3 (26), 0,5 друк. арк. 

5. «Контрактна політика університету в контексті управління якістю 

освітніх послуг», «Международный журнал «Acta Universitatis Pontica 

Euxinus». Специальный выпуск», 0,54 друк. арк. 

Тези: 

1. «Legal Marketing in Ukraine», International Scientific-Practical 

Conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of 

Globalization», January 29, 2016, Klaipeda, 0,25 друк. арк. 

2. «Конкурентне управління в сучасній концепції менеджменту», 

міжнародна науково-практична конференція «Економіка в контексті 

інноваційного розвитку: стан та перспективи», 12-13 лютого 2016 р., 

м. Ужгород, 0,25 друк. арк. 

3. «Конкурентоспроможність юридичної фірми: інструментарій 

оцінювання», міжнародна науково-практична конференція «Перспективи 

розвитку національної економіки», 12-13 лютого 2016 року, м. Запоріжжя, 

0,25 друк. арк. 

4. «Конкурентна безпека юридичної фірми», conferinta internationala 

stiintifico-practica “Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intr-un mediu 

competitive la nivel global”, 26 February 2016, Chisinau, 0,25 друк. арк. 

5. «Unfair competition in the legal business: challenges to the legal 

economy», Round Table «The achievements and losses of Ukraine on the way of 

development of legal economy», 10 березня 2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 
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6. «Стратегічний Форсайт в системі управління вищою освітою», 

International Scientific-Practical Conference «From Baltic to Black Sea: National 

Models of Economic Systems», 25 March 2016, 0,25 друк. арк. 

7. «Освітня безпека суспільства: загроза обмеженої доступності вищої 

освіти», науково-практичний «круглий» стіл «Правові питання трансформації 

інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного 

розвитку України», 27 квітня 2016 р., м. Київ, 0,25 друк. арк. 

8. «Юридична фірма як організація, що навчається», International 

Scientific Conference «Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, 

Implementation Mechanisms», 29 April 2016, Tbilisi, 0,25 друк. арк. 

9. «Університети в новітній інноваційній моделі розвитку 

суспільства», ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Правове забезпечення розвитку національних інноваційних систем в умовах 

глобалізації», 14 листопада 2016 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

10. «Фінансування наукових і науково-технічних робіт 

університетських учених», VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція «Сучасна економічна наука: теорія і практика», 15 листопада 

2016 р., м. Полтава, 0,25 друк. арк. 

11. «Соціальна відповідальність бізнесу як інститут правової 

економіки», міжвузівська науково-практична конференція викладачів, 

аспірантів і студентів Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого «Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку 

правової економіки», 7 грудня 2016 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 

2. Гриценко О. А., д.е.н., проф. (0,5 ставки) 

«Економічні основи права нерухомості власності», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 4,8 друк. арк. 

Монографія: 

«Sustainable Development: Social and Economic Changes», розділ «Trust 

as an Economic Factor of Sustainable Development», 0,3 друк. арк. 
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Статті: 

1. «Економічні основи права нерухомої власності», «Економічна 

теорія та право», № 1 (24), 0,5 друк.арк. 

2. «The emergence of information and network economy as the basis of 

the law economy», «Економічна теорія та право», № 4 (27), 0,3 друк. арк. 

Тези: 

1. «Мегаінститути модернізації громадського суспільства», International 

Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and 

Management in the Era of Globalization», 29 January 2016, Klaipeda, 0,3 друк. 

арк. 

2. «Довіра як мегаінститут цивілізаційного розвитку», міжнародна 

науково-практична конференція «Творення простору суспільної довіри в 

Україні XXI сторіччя, березень 2016 р., м. Львів, 0,3 друк. арк. 

3. «The role of confidence in the structure of the legal economy», Round 

Table «The achievements and losses of Ukraine on the way of development of 

legal economy», 10 березня 2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

4. «Gravity model: empirical theory of international economics»  

міжвузівська науково-практична конференція викладачів, аспірантів і 

студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку правової 

економіки», 7 грудня 2016 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 

3. Камінська Т.М., д.е.н., проф. (0,5 ставки) 

«Аналіз обов’язкового та приватного медичного страхування та їх 

впливу на якість медичних послуг», 2,0 друк. арк.  

Опубліковано 3,68 друк. арк. 

Монографія: 

«Sustainable Development: Social and Economic Changes», розділ «The 

role of health care in reproduction of intellectual capital, 0,5 друк. арк.  

Статті: 
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1. «Контрактна економіка: еволюція та роль в охороні здоров’я», 

«Економіка і право охорони здоров’я», № 2, 0,5 друк. арк. 

2. «The competitiveness of medical and recreational services in Ukraine», 

«Економічна теорія та право», № 2 (25), 0,7 друк. арк. 

3. «Правові засади розвитку договірної економіки в охороні здоров’я 

України», «Економічна теорія та право», № 4 (27), 0,25 друк. арк.  

Тези: 

1. «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», 10 березня 2016 р., м. Харків, 0,2 

друк. арк. 

2. «Реформування бюджетно-податкової політики в охороні здоров’я», 

III міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії і практики», 18-19 березня 2016 р., м. Харків, 0,2 

друк. арк. 

3. «Роль страхування в реалізації конституційних прав громадян 

України на медичне обслуговування», міжвузівська науково-практична 

конференція «Проблеми людини у соціально-гуманітарному та медичному 

дискурсах», 31 березня 2016, м. Харків, 0,13 друк. арк. 

4. « Функції медичного страхування в реалізації конституційних прав 

громадян», VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Сучасна економічна наука: теорія і практика», 15 листопада 2016 р., м. 

Полтава, 0,15 друк. арк. 

 

4. Марченко О.С., д.е.н., проф. (0,5 ставки) 

«Юридичний консалтинг як регулятор економічної поведінки суб’єктів 

господарювання», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 15,7 друк. арк. 

Монографія: 
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1. «Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці», 

10,0 друк. арк. 

Статті: 

1. «Деструкції національного ринку юридичних послуг: зміст та 

наслідки для формування правової економіки», «Економічна теорія та 

право», № 2 (25), 0,5 друк. арк.  

2. «Інвестиційний ефект як складова якості та чинник 

конкурентоспроможності інтелектуальних послуг, «Международный журнал 

«Acta Universitatis Pontica Euxinus». Специальный выпуск», 0,3 друк. арк. 

3. «Інтелектуальний ефект масштабу та якість як характеристики 

консалтингового юридичного циклу», «Економічна теорія та право», № 3(26), 

0,3 друк. арк. 

4. «Юридичний консалтинг в системі правової економіки», 

«Економічна теорія та право», № 4 (27), 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Мережі цінності консалтингових послуг: теоретичні засади 

формування та управління», International Scientific-Practical Conference 

«Modern Transformation of Economics and Management in the Era of 

Globalization», January 29, 2016, Klaipeda, 0,3 друк. арк. 

2.  «Нова» юридична фірма: ознаки та управління», міжнародна 

науково-практична конференція «Розвиток нової економіки на світовому, 

державному та регіональному рівнях», 19-20 лютого 2016 року, м. Львів, 0,2 

друк. арк. 

3. «Law quasi-consulting as a threat to a legal economy», Round Table 

«The achievements and losses of Ukraine on the way of development of legal 

economy», 10 березня 2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

4. «Інтелектуальний капітал юридичної фірми як об’єкт управління 

знаннями», International Scientific Conference Formation of Modern Economic 

Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, 29 

April 2016, Tbilisi, 0,3 друк. арк. 
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5. «Функції юридичного бізнесу у правовій економіці», міжвузівська 

науково-практична конференція викладачів, аспірантів і студентів 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Науково-

теоретичні проблеми формування та розвитку правової економіки», 7 грудня 

2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

 

5. Нечипорук Л.В., д.е.н., проф. (0,5 ставки) 

«Національні інтереси розвитку страхового ринку України в умовах 

глобалізації», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 3,2 друк. арк. 

Монографії: 

1. «Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable 

Development», Розділ «Insurance as a factor ensuring sustainable development», 

0,5 друк. арк. 

2. «Współczesne trendy w gospodarce i sektorze publicznym», Розділ 

«Innovation in the market of insurance service under network economy», 0,5 друк. 

арк. 

Стаття: 

1. «Особенности формирования страхового рынка в контексте 

создания правовой экономики (на примере Украины и Грузии)», «Економічна 

теорія та право», № 1 (24), 0,5 друк. арк.  

Тези: 

1. «Вплив формування мережевої економіки на інноваційність 

страхової діяльності», міжнародна науково-практична конференція 

«Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України», 19-20 квітня 

2016 р., м. Київ, 0,2 друк. арк.  

2. «The insurance market of Ukraine in the global competitive 

environment», Conferinţă ştiinţifică internaţională «Dezvoltarea sistemelor sociale 

și economice întrun mediu competitiv la nivel global», 29 februarie 2016, Chişinău 

(Republica Moldova), 0,35 друк. арк. 
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3. «Combination of globalization processes and inverse forming of 

insurance market», International scientific-practical seminar "Cross-cultural and 

economic aspects of European integration processes", 4-8 April 2016, m. Košice, 

Slovakia, 0,2 друк. арк. 

4.  «Peculiarities and directions of the Ukrainian insurance market toward 

development of the legal economy Round Table «The achievements and losses of 

Ukraine on the way of development of legal economy», 10 березня 2016 р., м. 

Харків, 0,2 друк. арк. 

5.  «Європейський вектор розвитку страхового ринку», міжнародна 

науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку страхового 

ринку України», 1 грудня 2016 р., м. Київ, 0,25 друк. арк. 

 

6. Броницька В.В., доц. (0,25 ставки) 

«Об’єктивні критерії дослідження щастя як показника соціально-

економічного розвитку», 0,5 друк. арк.  

Опубліковано 0,61 друк. арк. 

Статті: 

1. «Качество жизни в системе управления общественным 

воспроизводством», «Науковий вісник Полтавського університету економіки 

і торгівлі. Серія «Економічні науки», № 4, 0,32 друк. арк. 

2. «Качество образования как фактор развития: нравственный аспект», 

«Философия хазяйства», № 12, 0,29 друк. арк. 

 

7. Вовк І.А., к.е.н., доц. (0,5 ставки) 

«Економіка і право у взаємодії з іншими суспільними системами», 1,5 

друк. арк.  

Опубліковано 1,6 друк. арк. 

Стаття: 

1. «Економічні аспекти демократії», «Економічна теорія та право», № 4 

(27), 0,7 друк. арк. 
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Тези: 

1. «Reformation of Ukrainian economy: what’s wrong?», Round Table «The 

achievements and losses of Ukraine on the way of development of legal economy», 

10 березня 2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

2. «Олігархія як загроза демократії», міжвузівська науково-практична 

конференція викладачів, аспірантів і студентів Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого «Науково-теоретичні проблеми 

формування та розвитку правової економіки», 7 грудня 2016 р., м. Харків, 0,3 

друк. арк. 

 

8. Губін К.Г., к.е.н., доц. (0,5 ставки) 

«Модернізація системи формування доходів населення як складова 

процесу розбудови правової економіки в Україні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,4 друк. арк. 

Монографія: 

1. «Sustainable Development: Social and Economic Changes», розділ 

«Формирование в Украине правовой экономики как одна из предпосылок 

устойчивого развития» (Formation of the legal economy in Ukraine as one of the 

preconditions for sustainable development), 0,4 друк. арк.  

Статті: 

1. «Економіко-правові засади розвитку правової економіки в 

українській системі формування доходів», «Економічна теорія та право», № 1 

(24), 0,6 друк. арк. 

2. «Теоретичні основи інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу 

в умовах глобалізації», «Економічна теорія та право», № 3 (26), 0,2 друк. арк. 

3. «Стан та перспективи розбудови правової економіки в українській 

системі формування доходів», «Економічна теорія та право», № 4 (27), 0,4 

друк. арк. 

Тези: 
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1. «Rent-seeking as an obstacle to development of the legal economy in 

Ukraine», Round table «The achievements and losses of Ukraine on the way of 

development of legal economy», 10 березня 2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

2. «Перспективы борьбы с коррупционной рентой в Украине», 

International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National 

Models of Economic Systems, 25 March 2016, Riga, 0,3 друк. арк. 

3. «Вплив підвищення мінімальної зарплати на добробут українців», 

міжвузівська науково-практична конференція викладачів, аспірантів і 

студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку правової 

економіки», 7 грудня 2016 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

 

9. Левковець О.М., к.е.н., доц. (0,5 ставки) 

«Сучасні трансформації сфери інтелектуальної власності: проблеми, 

перспективи, напрями реформування», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,1 друк. арк. 

Стаття: 

1. «Юридичні послуги у сфері інтелектуальної власності: економічна та 

соціальна ефективність», «Економічна теорія та право», № 3 (26), 0,9 друк. 

арк. 

Тези: 

1.  «Development of legal practices and legislative novelties in the context 

of intellectual property protection», Round Table “The achievements and losses of 

Ukraine on the way of development of legal economy”, 10 березня 2016 р., м. 

Харків, 0,15 друк. арк. 

2. «Угода про Асоціацію з ЄС, інтелектуальна власність та формування 

правової економіки в Україні», міжвузівська науково-практична конференція 

викладачів, аспірантів і студентів Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого «Науково-теоретичні проблеми формування та 

розвитку правової економіки», 14 грудня 2016 р., м. Харків, 0,15 друк. арк. 
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10. Набатова О.О., к.е.н., доц. (0,5 ставки) 

«Міжнародний розвиток бізнесу у сучасній системі конкурентних 

відносин», 1,5 друк. арк.   

Опубліковано 2,8 друк. арк. 

Статті: 

1. «Теоретичні основи інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу 

в умовах глобалізації», «Економічна теорія та право», № 3 (26), 0,55 друк. 

арк. 

2. «Стан та перспективи розбудови правової економіки в українській 

системі формування доходів», «Економічна теорія та право», № 4 (27), 0,2 

друк. арк. 

Тези: 

1. «“Law and Economics”: potential and problems of development in 

Ukraine», Round Table “The achievements and losses of Ukraine on the way of 

development of legal economy”, 10 березня 2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

2. «Проблеми інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу», 

міжвузівська науково-практична конференція викладачів, аспірантів і 

студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку правової 

економіки», 7 грудня 2016 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 

10. Овсієнко О.В., к.е.н., доц. (0,5 ставки) 

«Інституціональні передумови формування правової економіки в 

Україні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4,25 друк. арк. 

Монографія: 

«Person, Family, and Society: Interdisciplinary Approach to the 

Harmonization of Interests», розділ «Правова економіка як середовище 

гармонізації інтересів людини та суспільства», 0,3 друк. арк. 

Статті: 
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1. «Правова економіка як інституціональна складова підвищення 

енергоефективності промислових підприємств України», «Економічний 

простір», № 109, 0,6 друк. арк. 

2. «Економіко-правові методи підтримки національної кампанії 

підвищення енергоефективності в Україні», «Ефективна економіка», № 6, 

0,7 друк. арк. 

3. «Тіньова економіка та право: аналіз взаємодії», «Економічна теорія 

та право», № 4 (27), 0,3 друк. арк. 

Тези: 

1. «Мотивація участі у неформальних економічних відносинах в 

Україні та її правовий каркас»,Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Дни науки», 22-30 березня 2016 р., Чехія, м. Прага, 0,15 друк. 

арк. 

2. «Constitutional economic order and its impact on the formation of the 

legal economy in Ukraine», Round Table «The achievements and losses of 

Ukraine on the way of development of legal economy»,  10 березня 2016 р., м. 

Харків, 0,2 друк. арк. 

3. «Теоретичні основи формування організаційної структури 

управління підприємством», V науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах 

розвитку ринку», 01 листопада 2016 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

4. «Процес створення виробничої системи та його принципи», V 

науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний 

менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», 01 листопада 2016 р., м. 

Харків, 0,1 друк. арк. 

5. «Вітчизняний економічний порядок та його особливості», 

міжвузівська науково-практична конференція викладачів, аспірантів і 

студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку правової 

економіки», 7 грудня 2016 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 
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11. Чуприна О.О., к.е.н., доц. (0,5 ставки) 

«Формування та розподіл доходів у сучасній Україні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,2 друк. арк. 

Монографія: 

«Person, Family, and Society: Interdisciplinary Approach to the 

Harmonization of Interests», Розділ «Правова економіка як середовище 

гармонізації інтересів людини та суспільства», 0,3 друк. арк. 

Статті: 

1. «Екзогенні чинники низького рівня оплати праці в Україні та його 

вплив на розвиток національної економіки», «Економічний простір», № 111, 

0,4 друк. арк. 

2. «Тіньова економіка та право: аналіз взаємодії», «Економічна теорія 

та право», № 4 (27), 0,3 друк. арк. 

Тези: 

1. «Low salary as an instrument of «hidden privatization», Round Table 

«The achievements and losses of Ukraine on the way of development of legal 

economy», 10 березня 2016 р., м. Харків, 0,15 друк. арк. 

2. «Низька заробітна плата як інструмент перерозподілу національного 

багатства», міжвузівська науково-практична конференція викладачів, 

аспірантів і студентів Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого «Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку 

правової економіки», 7 грудня 2016 р., м. Харків, 0,15 друк. арк. 

 

1.3. – 

1.4. – 

 

 

1.5. Актуальність виконаних наукових розробок в рамках цільової 

програми: 
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Д.е.н., проф. Шевченко Л. С. 

Модернізація вищої освіти в Україні потребує всебічного 

обґрунтування національних освітніх інтересів, економічних пріоритетів та 

напрямів інноватизації ВНЗ. Особлива увага має бути приділена процесам 

злиття і поглинання у сфері вищої освіти, укладенню трудових контрактів 

викладачів з університетом як роботодавцем, передумовам розв’язання 

проблем множинної (вторинної) зайнятості та «академічного інбридингу» у 

вищій школі.  

Актуальним напрямом економічного дослідження є також розвиток 

юридичного бізнесу в Україні, упровадження концепцій конкурентного 

управління та маркетингу в юридичній сфері.  

 

Д.е.н., проф. Гриценко О. А.  

Актуальність дослідження виявляться в тому, що нерухомість 

знаходиться в центрі перетинання будівельних, економічних, правових 

процесів. На її функціонування впливають суперечливі інтереси різних 

суб’єктів, узгодження яких потребує складаної системи координації норм та 

правил різного рівня регулювання. Перед правознавцями стоїть завдання  

виявлення предмету та методу регулювання суспільних відносин у сфері 

створення нерухомості, і саме економічна теорія спроможна допомогти 

розв’язанню цієї проблеми. 

 

Д.е.н., проф. Камінська Т. М. 

Актуальність теми дослідження полягає у зростанні ролі медичного 

страхування в реформуванні охорони здоров’я, що передбачає підвищення 

якості та конкурентоспроможності галузі, збільшення обсягу ресурсів та 

контроль непродуктивних витрат на медичні послуги, мінімізацію ризиків 

непередбачених витрат для хворих людей. 
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Д.е.н., проф. Марченко О. С. 

У правовій економіці юридичний консалтинг – спеціальний канал 

поширення правових знань та інформації, що є важливим напрямом 

формування у суспільстві правової культури, забезпечення правової 

поведінки фізичних та юридичних осіб. Зазначене актуалізує дослідження 

змісту та чинників розвитку юридичного бізнесу, системи його функцій, 

економіки, організації та управління в сфері підприємницької діяльності з 

надання юридичних послуг. Актуальність дослідження пов’язана також із 

тим, що в умовах формування та розвитку економіки знань юридичний 

консалтинг набуває нових рис, теоретичний аналіз яких є основою 

визначення його інноваційних форм, моделей, методів, напрямів та 

перспектив розвитку.  

 

Д.е.н., проф. Нечипорук Л. В. 

На сучасному етапі вітчизняний страховий ринок характеризується 

наявністю проблем, що потребують кардинального рішення: недосконалість 

нормативно-правового регулювання, що обумовлено невідповідністю 

чинного законодавства вимогам європейських стандартів; непрозорість 

державного регулювання; недокапіталізованість вітчизняних страховиків, що 

унеможливлює страхування масштабних ризиків в енергетичній, екологічній 

та фінансовій сферах та спиняє розвиток сільськогосподарського та 

медичного страхування; використання страхування як механізму оптимізації 

та ухиляння від оподаткування; вкрай низький рівень розвитку ринку 

страхування життя та інших видів особистого страхування; нормативно-

правова неврегульованість діяльності страхових посередників, актуаріїв та 

аварійних комісарів. 

Важливим завданням подальшого розвитку ринку страхових послуг в 

Україні є забезпечення швидкої та ефективної його трансформації в напряму 

оптимізації якості страхових послуг, їх інноваційності при забезпеченні 
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рентабельності страхової діяльності в умовах формування мережевої 

економіки.  

 

К.е.н., доц. Броницька В. В.  

Доведено, що духовна безпека освіти передбачає інституціоналізацію 

предметно-діяльнісного підходу і включення ціннісних компонентів як 

базових в процес навчання, формування у процесі освіти ноосферізації 

ціннісної ієрархії особистості. 

 

К.е.н., доц. Вовк І. А.  

Політичні і правові трансформації, які відбуваються в Україні, 

торкаються явищ і процесів, що мають економічну основу. Зокрема, у цьому 

контексті йдеться про демократію, посилення якої є одним із нагальних 

завдань сучасної Української держави. Дослідження економічних аспектів 

демократії становить значний науковий інтерес, адже економічна теорія 

здатна значною мірою пояснити складнощі вітчизняної демократизації та 

надати рекомендації, які дозволили б пришвидшити демократичні 

перетворення. Це стосується дослідження таких соціальних явищ, як 

олігархічна економіка, корупція, соціальна нерівність, бідність, що негативно 

впливають на демократію. 

 

К.е.н., доц. Губін К. Г. 

Сфера формування доходів в Україні вже давно викликає нарікання з 

боку науковців, політиків та основної частини населення. Проблеми та 

протиріччя у цій сфері накопичуються десятиліттями та мають системну 

природу. Без реформування глибинних підвалин формування та регулювання 

доходів неможливо досягти суттєвого покращення добробуту українців. До 

таких підвалин можна віднести, зокрема, правову економіку. 

Тому удосконалення системи формування доходів населення в Україні 

доцільно розглядати у взаємозв’язку з процесом розбудови правової 
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економіки. Необхідно розкрити економічні та правові засади формування 

правової економіки у сфері доходів населення, аби з’ясувати можливості 

модернізації цієї сфери з метою збільшення доходів громадян та більш 

справедливого їх розподілу. 

 

К.е.н., доц. Левковець О. М. 

Гармонізація законодавства у сфері інтелектуальної власності 

відповідно до зобов’язань, взятих Україною в рамках Угоди про Асоціацію з 

ЄС, актуалізує завдання пошуку оптимальної моделі охорони і захисту прав 

інтелектуальної власності, що сприятиме інноваційному розвитку країни. 

Сучасні трансформації сфери інтелектуальної власності спричинюють 

порушення базових принципів побудови системи охорони і захисту прав 

інтелектуальної власності, суперечності між економічною та соціальною 

ефективністю, сегментарність регулювання відповідних відносин, що 

уможливлює застосування прав інтелектуальної власності як інструменту 

недобросовісної конкуренції, гальмує розвиток. Відтак, актуальними є 

дослідження ризиків утворення «інституційних пасток» у процесі 

формування національної моделі охорони і захисту прав інтелектуальної 

власності, розробка шляхів нейтралізації таких ризиків. 

 

К.е.н., доц. Набатова О. О. 

Зміна співвідношення і ролі різних факторів виробництва в 

економічному розвитку свідчить про новий етап усуспільнення виробництва, 

пов’язаний із поступовою втратою конкурентних переваг масовим 

виробництвом, зміною позицій і характеру зв’язків великого, середнього та 

малого бізнесу, розвитком ланцюгів поставок і створення вартості. 

Конкурентоспроможний малий та середній бізнес, що є ядром інноваційної 

економіки, сприяє економічному розвитку і гідному представленні країни на 

світовому ринку. В умовах глобалізації посилення ступеню 
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інтернаціоналізації малих та середніх підприємств є природним та 

незворотним процесом, що заслуговує на дослідження.  

 

К.е.н., доц. Овсієнко О. В. 

В умовах переходу від природничо-історичного до соціокультурного 

типу розвитку та дедалі більшим впливом на економічну систему свідомості, 

освіти, духовних цінностей людини важливим напрямом гармонізації 

особистих і суспільних інтересів стає розбудова правової економіки як сфери 

реалізації та захисту економічних прав і свобод людини, узгодження життєво 

важливих інтересів різних соціальних груп. Тому визначення сутності, 

чинників та напрямів розвитку правової економіки набуває особливої 

актуальності. 

 

К.е.н., доц. Чуприна О. О. 

Рівень оплати праці є важливим чинником формування та розподілу 

доходів у сучасній Україні. Проблема низького рівня заробітних плат, 

успадкована ще з часів СРСР, залишається актуальною і для незалежної 

України. Протягом історії існування країни рівень її загострення варіював у 

різних напрямах: негативні тенденції змінювалися позитивними та навпаки. 

Однак і сьогодні проблема занизької вартості трудових ресурсів не тільки не 

розв’язана, а й набуває загрозливих масштабів. Заробітна плата є одним із 

найбільш потужних важелів впливу на соціально-економічні процеси на 

мікро- та макроекономічному рівнях. Від її розміру залежить не тільки рівень 

життя окремих індивідів та домогосподарств, не тільки обсяги виробництва 

та рентабельність окремих підприємств, а й обсяги та структура 

національного виробництва, масштаби та напрями інвестицій, темпи 

модернізації національної економіки тощо. Наявність довгострокової 

тенденції до заниження вартості трудових ресурсів та її потужний 

негативний влив на цілу низку соціально-економічних процесів в Україні 

визначають високу актуальність теми дослідження. 
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1.6 –  

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: 

 

Д.е.н., проф. Шевченко Л. С. 

Розкрито національні інтереси та сфери відповідальності держави у 

сфері вищої освіти в Україні. Доведено, що норми освітнього права повинні 

гарантувати освітню безпеку суспільства, реалізацію конституційного права 

людини на вищу освіту, розвиток освітньої сфери в цілому.  

Сформульовано інноваційні пріоритети університетської освіти: 

розвиток інновацій в освіті; комерціалізація результатів інноваційної 

діяльності та захист інтелектуальної власності університетів; трансформація 

дослідницьких університетів у підприємницькі; розвиток університетів як 

інтелектуальних підприємців; транснаціоналізація та глобалізація вищої 

освіти. 

Проаналізовано сутність процесів злиття і поглинання у сфері вищої 

освіти. Досліджено досвід M&A у вищій школі зарубіжних країн. Особливу 

увагу приділено обґрунтуванню перспектив укрупнення університетів в 

Україні.  

Охарактеризовано сутність та основні типи трудових контрактів 

викладачів з університетом як роботодавцем. Доведено, що ефективність 

діяльності викладача залежить від тривалості його контракту з 

університетом, рівня оплати праці, розв’язання проблем множинної 

(вторинної) зайнятості та «академічного інбридингу» у вищій школі.  

Розкрито зміст концепції маркетингу в юридичній сфері. Досліджено 

основні етапи становлення юридичного маркетингу в Україні. 

Проаналізовано основні напрями практичної маркетингової діяльності 

юридичної фірми відповідно до комплексу маркетингу.  

Означено зміст понять «конкурентна діагностика» і 

«конкурентоспроможність фірми». Аргументовано особливості визначення 
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рівня конкурентоспроможності юридичної фірми шляхом використання 

аналітичних продуктів; аналізу фінансових показників діяльності; 

позиціонування у міжнародних та національних рейтингах. Проаналізовано 

методику оцінювання індивідуальної конкурентоспроможності українських 

юристів. 

 

Д.е.н., проф. Гриценко О. А. 

Визначено економічні умови функціонування нерухомої власності на 

основі специфікації різноманітних правомочностей та правові форми їх 

регулювання; розкрито інституційне підґрунтя існування сукупностей 

трансакційних послуг, що забезпечують ефективне та доцільне 

функціонування нерухомої власності. 

 

Д.е.н., проф. Камінська Т. М. 

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, 

запропоновано шляхи покращення якості та конкурентоспроможності 

медичних послуг. 

Розкрито сутність договірної (контрактної) економіки охорони 

здоров’я України та роль медичного страхування в її розвитку. 

 

Д.е.н., проф. Марченко О. С. 

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 
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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. 

 

Д.е.н., проф. Нечипорук Л. В. 

Визначено особливості формування попиту та пропозиції на ринку 

страхових послуг та інноваційності бізнес-процесів на страховому ринку 

України в умовах формування мережевої економіки. 

Доведено, що в умовах формування мережевої економіки в Україні 

спостерігаються тенденції до зміни попиту на масові страхові продукти, 

зміни їх традиційних форм і видів. Якщо на розвинутих зарубіжних ринках 

це обумовлено, в першу чергу, максимальним задоволенням потреб 

страхувальників, то в Україні скорочення загальних темпів приросту 

страхових премій (крім циклічних наслідків) викликано декількома 

факторами. По-перше, позначився «ефект масштабу», і ринок просто не 

спроможний зростати далі такими самими високими темпами, як у попередні 

роки. По-друге, на скорочення загальних темпів приросту страхових премій 

істотно вплинуло прагнення ліквідувати псевдострахування. В той же час 

позитивну роль щодо розвитку ринку страхових послуг України може 

відіграти поширення інноваційності бізнес-процесів, які за умов глобалізації 

ринку страхових послуг частіше за все імпортуються з-за кордону та 

набувають поширення через діяльність транснаціональних страховиків, а 

саме: розробка інноваційних страхових продуктів та послуг; опрацювання 

інноваційних технологій супроводу страхового продукту (послуги); 

автоматизація шляхом впровадження інформаційних технологій, 
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франчайзинг, он-лайн-продажі (інтернет-магазини страхових послуг), 

створення нових каналів збуту страхових послуг шляхом впровадження 

інноваційних методів страхового маркетингу, серед яких: Call-центр, 

Інтернет, WAP, СМС, Skype, використання соціальних мереж Facebook та ін.; 

інноваційні методи організації та управління бізнес-процесами на основі 

автоматизації (Digital стратегії в страхуванні). 

 

К.е.н., доц. Броницька В. В. 

Доведено, що духовна безпека освіти передбачає інституціоналізацію 

предметно-діяльнісного підходу і включення ціннісних компонентів як 

базових у процес навчання, формування у процесі освіти ноосферізації 

ціннісної ієрархії особистості. 

Охарактеризовано процес впливу освітніх компонентів та феномену 

інформаційного відчуження на якість життя населення. Обґрунтовано, що 

основою модернізації суспільного виробництва є усталений розвиток 

духовного виробництва. 

 

К.е.н., доц. Вовк І. А. 

Досліджено економічні аспекти демократії як прояв взаємодії політики, 

економіки і права. 

Охарактеризовано економічні чинники, які загрожують демократії: 

олігархія, корупція, соціальна нерівність, бідність. Показано, що 

олігархічний уклад економіки, підживлюваний корупцією, провокує бідність. 

Зазначено, що становлення підзвітної демократії за відсутності результатів у 

боротьбі з корупцією неможливо. 

Визначені економічні чинники переходу від авторитаризму до 

демократії, а також переходу від плебісцитарної до повної демократії: 

боротьба з корупцією, забезпечення вільної конкуренції, перерозподільчі 

заходи, спрямовані на боротьбу з соціальною нерівністю і бідністю. 
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Визначені політичні і правові проблеми, які заважають проведенню 

ефективних економічних реформ в Україні. 

 

К.е.н., доц. Губін К. Г. 

Розкрито роль правової економіки у забезпеченні сталого розвитку. 

Запропоновано вважати кінцевою метою формування правової економіки в 

Україні переорієнтацію зусиль громадян із 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. 

 

К.е.н., доц. Левковець О. М. 

Класифіковано основні види юридичних послуг в сфері інтелектуальної 

власності. 

Сформульовано проблему суперечності економічної та соціальної 

ефективності юридичних послуг у сфері інтелектуальної власності (ІВ). 

Продемонстровано конфліктний потенціал економічної та соціальної 

ефективності юридичних послуг в сфері ІВ. Здійснено оцінку наслідків для 

національної економіки. 
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Визначено напрями нейтралізації ризиків суперечностей між 

економічною та соціальною ефективністю юридичних послуг в сфері 

інтелектуальної власності. 

 

К.е.н., доц. Набатова О. О. 

Розкрито особливості соціально-економічної природи малого та 

середнього бізнесу, що укріплюють його позиції на світовому ринку в умовах 

глобалізації. Аргументовано, що розвиток малого та середнього бізнесу та 

його інтернаціоналізація може стати ефективним способом переходу від 

сировинного експорту до експорту товарів та послуг з більшою часткою 

доданої вартості. 

Проаналізовано об’єктивні передумови та суб’єктивні мотиви, а також 

перешкоди інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу.  

Узагальнено сучасні теорії інтернаціоналізації. Особливу увагу 

приділено мережевому підходу, зокрема, концепції «born globals» і теорії 

LLL (Linkage – Leverage – Learning) щодо можливостей їх використання 

малими підприємствами, діяльність яких характеризується пізнім виходом на 

закордонні ринки, а країнами їх базування є країни, що розвиваються. 

 

К.е.н., доц. Овсієнко О. В. 

Визначено суспільну роль правової економіки як сфери реалізації та 

захисту економічних прав і свобод людини у правовій, соціальній державі, 

спрямування суб’єктів господарювання до соціально орієнтованого порядку. 

Доведено, що вітчизняний економічний порядок, в основі якого лежить 

асиметрія прав економічних суб’єктів та посилення економічної влади 

великих власників, не можна визнати правовим, оскільки навіть 

санкціонована правом діяльність здійснюються з порушенням законодавчих 

норм. Розкрито причини цього явища. 

Виявлено та розкрито взаємозв’язки між тіньовою економікою та 

правовою системою. Доведено, що правовий каркас вітчизняної економіки 
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створює достатню економічну мотивацію для масового перебування її 

суб’єктів у неформальному секторі. Визначено умови економічної 

зацікавленості учасників неформального сектору у створенні та дотриманні 

ефективних норм і правил господарської поведінки. 

Визначено інститути правової економіки, які сприяють активізації 

національної кампанії з підвищення енергоефективності промислового 

виробництва, створюють необхідні передумови для гармонізації приватних 

та суспільних інтересів у сфері енергозбереження (рівні умови специфікації 

прав власності, що надає власникам підприємств впевненості у захисті їх 

майнових прав; свобода договірних відносин, що сприяє вирівнюванню 

асиметрії ринків, насамперед енергетичних, та посилює взаємну 

відповідальність ринкових суб’єктів; рівність у реалізації соціально-

економічних прав суб’єктів господарювання). 

 

К.е.н., доц. Чуприна О. О. 

Проведено дослідження екзогенних чинників низького рівня оплати 

праці в Україні, а також його впливу на економічне зростання та розвиток 

країни. 

Доведено, що проблема низької вартості трудових ресурсів, хоча і з 

різним рівнем гостроти, є характерною для усього періоду незалежності 

України, що часто заробітна плата є недостатньою для відтворення робочої 

сили; аргументовано, що подібна практика має суттєві негативні наслідки як 

для добробуту окремих індивідів, так і для соціально-економічного розвитку 

країни у цілому. Визначено, що реалізація цієї практики, зокрема, є 

можливою через викривлення цін на окремі споживчі товари і послуги, адже 

більшість товарів і послуг, що надаються населенню за заниженими цінами 

або безкоштовно, виробляються державними підприємствами, які внаслідок 

цього не мають достатніх коштів на відтворення власних основних фондів; 

доведено, що таким чином власність державних підприємств, створених ще 

за часів СРСР, перетікає до сучасних приватних власників капіталу.  
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Обґрунтовано наявність нагальної необхідності розв’язання проблеми 

цінових викривлень в Україні, у першу чергу на ринку праці. 
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2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

2.1. Зав. каф., проф. Шевченко Л. С. у складі колективу розробників 

НДІ ПЗіР узяла участь у підготовці «Наукового обґрунтування проекту 

Стратегії економічної безпеки України» для Верховної Ради України. 

Д.е.н., проф. Нечипорук Л. В. – участь у підготовці проекту 

рекомендацій ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні 

напрямки розвитку страхового ринку України», яка відбулася 19 квітня 2016 

року в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ). Рекомендації 

конференції направлено до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг з метою їх врахування у 

розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

 

2.2. – 

2.3. – 

2.4. – 

2.5. – 

 

2.6. На базі кафедри проведено наукові заходи: 

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

правової економіки», 10 березня 2016 р., м. Харків. 

2) Міжвузівська науково-практична конференція викладачів, 

аспірантів і студентів «Науково-теоретичні проблеми формування та 

розвитку правової економіки», 7 грудня 2016 р., м. Харків, в якій візьмуть 

участь 115 учасників; 
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2.7. Участь викладачів у конференціях: 

 Таблиця № 1 

№ 
п/п 

Термін проведення конференції, 
назва, місто 

Кількість викладачів 
кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 
1.  29 січня 2016 р., іnternational scientific 

conference «Modern Transformation of 
Economics and Management in the Era of 
Globalization» / міжнародна науково-
практична конференція «Економіка і 
менеджмент: сучасні трансформації в 
епоху глобалізації», м. Клайпеда, Литва 

3 

2.  12-13 лютого 2016 р., міжнародна 
науково-практична конференція 
«Економіка в контексті інноваційного 
розвитку: стан та перспективи», м. 
Ужгород 

1 

3.  12-13 лютого 2016 р., міжнародна 
науково-практична конференція 
«Перспективи розвитку національної 
економіки», м. Запоріжжя 

1 

4.  17-19 лютого 2016 р., міжнародна 
науково-практична конференція 
«Творення простору суспільної довіри в 
Україні XXI сторіччя», м. Львів 

1 

5.  19-20 лютого 2016 р., міжнародна 
науково-практична конференція 
«Розвиток нової економіки на 
світовому, державному та 
регіональному рівнях», м. Львів 

1 

6.  29 лютого 2016 р., міжнародна науково-
практична конференція «Розвиток 
соціально-економічних систем в умовах 
глобального конкурентного 
середовища», м. Кишинів, Республіка 
Молдова 

2 

7.  18-19 березня 2016 р., III міжнародна 
науково-практична конференція 
«Фінансово-кредитна діяльність: 
проблеми теорії і практики», м. Харків 

1 

8.  22-30 березня 2016 р., міжнародна 
науково-практична інтернет-
конференція «Дни науки», м. Прага, 

1 
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Чехія 
9.  25 березня 2016 р., міжнародна 

науково-практична конференція «Від 
Балтійського до Чорного моря: 
національні моделі економічних 
систем», м. Рига, Латвія 

2 

10.  4-8 April 2016, International scientific-
practical seminar "Cross-cultural and 
economic aspects of European integration 
processes", m. Košice, Slovakia  

1 

11.  19-20 квітня 2016 р., Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Інноваційні напрямки розвитку 
страхового ринку України», м. Київ  

1 

12.  29 квітня 2016 р., міжнародна науково-
практична конференція «Formation of 
Modern Economic Area: Benefits, Risks, 
Implementation Mechanisms 
(Формування сучасного економічного 
простору: переваги, ризики, механізми 
реалізації)», м. Тбілісі, Грузія 

2 

13.  30 травня-2 червня 2016 р., XII 
міжнародна конференція «Стратегия 
качества в промышленности и 
образовании», м. Варна, Болгарія 

2 

14.  9-18 вересня, 2016 р., VІІІ міжнародна 
науково-практична конференція 
«Соціально-трудові відносини: 
наслідки трансформаційних реформ і 
стратегії розвитку», присвячена 10-
річчю кафедри управління персоналом і 
економіки праці ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі», м. Полтава 

1 

15.  1 листопада 2016 р., V науково-
практична конференція з міжнародною 
участю «Професійний менеджмент в 
сучасних умовах розвитку ринку», м. 
Харків 

1 

16.  14 листопада 2016 р., ІІ міжнародна 
науково-практична Інтернет-
конференція «Правове забезпечення 
розвитку національних інноваційних 
систем в умовах глобалізації», м. 

1 
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Харків 
17.  17-18 листопада 2016 р., міжнародна 

науково-практична інтернет-
конференція, присвячена 70-річчю 
Київського національного торговельно-
економічного університету «Фінансово-
економічні важелі розвитку 
невиробничої сфери в умовах 
нестабільності», м. Харків 

1 

18.  1 грудня 2016 р., міжнародна науково-
практична конференція «Європейський 
вектор розвитку страхового ринку 
України», м. Київ 

1 

Всеукраїнські 
1.  10 березня 2016 р., круглий стіл 

«Досягнення та поразки України на 
шляху розбудови правової економіки», 
НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків 

11 

2.  31 березня 2016 р., міжвузівська 
науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Проблеми 
людини у соціально-гуманітарному та 
медичному дискурсах», м. Харків 

1 

3.  27 квітня 2016 р., круглий стіл «Правові 
питання трансформації інформаційного 
суспільства в суспільство знань як 
основи інноваційного розвитку 
України», м. Київ 

1 

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

1 

5.  4-5 жовтня 2016 р., семінар «Механізм 
врегулювання суперечок в рамках СОТ 
та засоби торгівельного захисту», м. 
Харків 

4 

6.  15 листопада 2016 р., VІ Всеукраїнська 
науково-практична Інтернет-
конференція «Сучасна економічна 
наука: теорія і практика», м. Полтава 

2 

7.  23 листопада 2016 р., міжвузівський 
студентсько-викладацький круглий стіл 
«Проблеми та перспективи участі 

1 
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студентів в програмах розвитку молоді 
в підприємництві», м. Харків 

8.  7 грудня 2016 р., міжвузівська науково-
практична конференція викладачів, 
аспірантів і студентів «Науково-
теоретичні проблеми формування та 
розвитку правової економіки», НЮУ 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

10 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях узяли:  

1. Болгарія, м. Варна, XII Міжнародна конференція «Стратегия 

качества в промышленности и образовании», зав. каф., проф. Шевченко Л.С., 

проф. Марченко О.С. 

2. Грузія, м. Тбілісі, Міжнародна науково-практична конференція 

«Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation 

Mechanisms (Формування сучасного економічного простору: переваги, 

ризики, механізми реалізації)», зав. каф., проф. Шевченко Л.С., проф. 

Марченко О.С. 

3. Латвія, м. Рига, Міжнародна науково-практична конференція «От 

Балтики до Причерноморья: национальные модели экономических систем», 

зав. каф., проф. Шевченко Л.С., доц. Губін К.Г. 

4. Литва, м. Клайпеда, Іnternational scientific conference «Modern 

Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization» / 

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: 

сучасні трансформації в епоху глобалізації», зав. каф., проф. Шевченко Л.С., 

проф. Гриценко О.А., проф. Марченко О.С. 

5. Республіка Молдова, м. Кишинів, Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобального 

конкурентного середовища», зав. каф., проф. Шевченко Л.С., проф. 

Нечипорук Л.В. 

6. Словаччина, м. Кошице, International scientific-practical seminar 

"Cross-cultural and economic aspects of European integration processes", проф. 

Нечипорук Л.В. 
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7. Чехія, м. Прага, Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Дни науки», доц. Овсієнко О.В. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 
 

3.1. Монографії: 

Зав. каф., проф. Шевченко Л. С.: 

1. Шевченко Л. С. Університетська освіта: економічні пріоритети та 

управління розвитком : монографія / Л. С. Шевченко. – Харків : Право, 2016. 

– 188 с. (10,98 друк. арк.). 

а також у виданні:  

2. 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 4.12. Вища освіта: національні інтереси та сфери 

відповідальності держави / Higher education: national interests and 

responsibilities of the state. – Р. 336 -343. – 0,5 друк. арк.). 

 

Проф. Гриценко О. А. у виданні: 

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: Trust as an Economic Factor of Sustainable Development. 0,3 друк. арк.). 

 

Проф. Камінська Т. М. у виданні: 

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. – 0,5 друк. арк.). 
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Проф. Марченко О. С.: 

Марченко, О. С. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій 

економіці: монографія / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. – Харків : ФОП 

Данилко, 2016. – 238 с. (17,42 друк. арк., особистий внесок – 10,0 друк. арк.). 

 

Проф. Нечипорук Л. В. у виданнях: 

1. Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable 

Development. Monograph. Opole: The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2016; ISBN 978 – 83 – 62683 –78 – 9 (Paper); pp. 444, 

illus., tabs., bibls. (авторський внесок – Insurance as a factor ensuring sustainable 

development Nechyporuk L., Dobr.orez O. р. 118 – 125. (особистий внесок – 0,5 

друк. арк.). 

2. Współczesne trendy w gospodarce i sektorze publicznym. Monograph. 

Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 

978 – 83 – 62683 –78 – 9 (Paper); pp., illus., tabs., bibls. (авторський внесок – 

Innovation in the market of insurance service under network economy (0,5 друк. 

арк.). 

 

Доц. Губін К. Г. у виданні: 

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.). 

 

Доц. Овсієнко О. В. у виданні: 

Person, Family, and Society: Interdisciplinary Approach to the 

Harmonization of Interests : monograph. – Opole : The Academy of Management 
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and Administration in Opole, 2016. (авторський внесок – Правова економіка як 

середовище гармонізації інтересів людини та суспільства / О. В. Овсієнко, 

О. О. Чуприна. – С. 276-282. (особистий внесок 0,3 друк. арк.). 

 

Доц. Чуприна О. О. у виданні: 

Person, Family, and Society: Interdisciplinary Approach to the 

Harmonization of Interests : monograph. – Opole : The Academy of Management 

and Administration in Opole, 2016. (авторський внесок – Правова економіка як 

середовище гармонізації інтересів людини та суспільства / О. О. Чуприна, 

О. В. Овсієнко. – С. 276-282. (особистий внесок 0,3 друк. арк.). 

 

3.2. – 

3.3. 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. 

(15,6 друк. арк.) 

 

3.4. Усього статей у наукових виданнях: 28 / 13,09 друк. арк. 

з них: 

3.4.1. –2/0,84 

1. Шевченко, Л. С. Контрактна політика університету в контексті 

управління якістю освітніх послуг [Текст] / Л. С. Шевченко // 

Международный журнал «Acta Universitatis Pontica Euxinus». Специальный 

выпуск. – Варна, 2016. – С. 480-485. (0,54 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.). 
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3.4.2. 22 / 11,71 друк. арк. 

1. Shevchenko L. S. Mergers and acquisitions in higher education // 

Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 160-167 (0,7 друк. арк.). 

Видання індексується: Scopus, Index Copernicus International (ICI). 

2. Шевченко Л. С. Конкурентна діагностика юридичної фірми: світовий 

досвід та його запровадження в Україні // Економічна теорія та право. – 2016. 

– № 1 (24). – С. 76-86 (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). 

3. Шевченко Л. С. Юридичний маркетинг: від теорії до практики // 

Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25). – С. 67-79 (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. Шевченко Л. С. Конкурентне управління юридичною фірмою // 

Економічна теорія та право. – 2016. – № 3 (26). (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). 

5. Гриценко О. А. Економічні основи права нерухомої власності // 

Економічна теорія та право. – 2016. – № 1 (24). – С. 46-56 (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). 

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#.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#.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
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3.5. –  

 

Наукових праць, опублікованих викладачами кафедри економічної 

теорії у 2016 році в закордонних виданнях, які мають імпакт-фактор, немає. 

 

Таблиця № 3 
Всього 

друкованої 
продукції 

Монографії Наукові 
статті в 
наук. 

журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези доповідей 
та наук. 

повідомлень 
на 

конференціях 

Підручники та 
навчальні 

посібники з 
грифом 

Міністерства 
освіти  

Підручники, 
навчальні 
посібники, 
конспекти 

лекцій 

Збірники 
норматив

ної 
літератури 

Кодекси, 
коментарі 

Кількість 
друк. арк. 
на одного 
викладача 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
80 / 62,55 6 / 24,28 28 / 13,09 45 / 9,58 – 1 / 15,6 – – 5,2 

 

3.6. –  
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4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

4.1. – 

4.2. Зав. каф., проф. Шевченко Л.С. підготувала пропозиції для 

Кабінету міністрів України щодо реформування наукової сфери та розвитку 

академічної науки в Україні (у складі наукового колективу НДІ ПЗіР). Також 

вона підготувала пропозиції для Кабінету міністрів України щодо 

покращення фінансування наукових і науково-технічних робіт молодих 

учених на конкурсній основі (у складі наукового колективу НДІ ПЗіР). 

Викладачі кафедри економічної теорії Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого протягом 2016 року брали активну 

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:  

1. Економіка і фінанси фірми (проф. О. С. Марченко, доц. 

О. М. Левковець). 

2. Менеджмент: соціально-економічні умови виникнення та розвиток 

(проф. Л. С. Шевченко). 

3. Оцінка бізнесу (проф. О. А. Гриценко). 

4. Оподаткування бізнесу (доц. О. О.Чуприна). 

5. Маркетингова діяльність фірми (проф. Л. С. Шевченко). 

6. Інвестування та управління активами (доц. О. В. Овсієнко). 

7. Глобалізація бізнесу (доц. О. А. Набатова). 

8. Офшорний бізнес (доц. О. В. Овсієнко). 

9. Конкурентне управління (доц. Губін К. Г.). 

10.  Економічна безпека фірми (доц. І. А. Вовк, проф. Т. М. Камінська). 

11.  Страховий захист фірми (проф. Л. В. Нечипорук). 

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 листопада 2016 р.  

 
4.3. – 

4.4. – 



 46 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

5.1. На кафедрі сформувалися фахівці в галузях: ринку праці та 

зайнятості; ринку нерухомості; ринку освітніх послуг; ринку консалтингових 

ресурсів; ринку медичних послуг; глобалізації економічних відносин; 

економіки знань; економічної безпеки держави. Керівником наукових 

розробок є завідувачка кафедри, д.е.н., професор Шевченко Л.С., провідні 

вчені: д.е.н., професор Гриценко О.А., д.е.н., професор Камінська Т.М., д.е.н., 

професор Марченко О.С., д.е.н., професор Нечипорук Л.В. 

 

5.2. – 

 

5.3. – 

 

5.4. Викладачі кафедри надали 8 відгуків на автореферати 

кандидатських дисертацій (зав. каф., проф. Шевченко Л.С., проф. 

Камінська Т.М., проф. Марченко О.С., проф. Нечипорук Л.В.). 
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6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 
 

6.1. – 
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7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

7.1. На кафедрі економічної теорії діє 1 студентський науковий гурток і 

12 його філій. Загальне керівництво науковим гуртком здійснює 

доц. Чуприна О.О. Керівниками філій є всі викладачі кафедри. У 2016 році в 

гуртку працювали 100 студентів. 

 

7.2. 100 тез (10,0 друк. арк.). 

 

7.3. –  
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8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 

8.1. Завідувачка кафедри, професор Шевченко Л.С. є заступником 

головного редактора, а професор Марченко О.С. – відповідальна за випуск 

збірника наукових праць «Економічна теорія та право». 

Професори Гриценко О.А., Камінська Т.М., проф. Нечипорук Л.В. є 

членами редакційної колегії збірника наукових праць «Економічна теорія та 

право». 

Завідувачка кафедри, професор Шевченко Л.С., професор 

Марченко О.С. та професор Гриценко О.А. є членами редакційної колегії 

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

Професор Камінська Т.М. – член редакційної колегії наукового 

журналу «Економіка і право охорони здоров’я». 
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9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ,  

ЯКІ ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 

Професор Марченко О. С. 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. 

Доцент Левковець О. М. нагороджена почесною грамотою 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за вагомий 

особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня Університету. 

Зав. лабораторією Новікова О. Ю. нагороджена подякою ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 

сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Університету. 
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10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

 

Зав. каф., проф. Шевченко Л.С. підготувала відгук на рукопис 

докторської дисертації к.е.н., доц. Носик О. М. на тему: «Відтворення 

людського капіталу інноваційного розвитку в умовах трансформаційних 

зрушень» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 08.00.01 

– економічна теорія та історія економічної думки (для Національної 

фармацевтичної академії, м. Харків) – 30.01.16. 

Професор Камінська Т.М. була офіційний опонентом 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.). 

Вона також була рецензентом програми навчальної дисципліни 

«Економіка та бізнес» для 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». 

Професор Марченко О.С. є членом спеціалізованої вченої ради 

Д 64.051.01 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. 

Професор Нечипорук Л.В. є членом спеціалізованої вченої ради 

Д 55.051.06 (доктора (кандидата) економічних наук, за 

спеціальністю:08.00.08 – гроші, фінанси і кредит) Сумського державного 

університету, адреса: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; 

Вона була офіційним опонентом дисертаційних захистів: 

1) Кузьменко О. В. «Економіко-математичне моделювання оцінювання 

та прогнозування розвитку перестрахового ринку». Дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 

«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», 
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Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 

січень 2016. 

2) Олійник В. М. «Методологічні засади забезпечення фінансової 

стійкості страхових компаній». Дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і 

кредит, Українська академія банківської справи, січень 2016. 

3) Шимків С.А. «Страхування від нещасних випадків в системі 

соціального захисту громадян України». Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка МОН України, жовтень 2016.  

Підготувала рецензію на рукопис дисертаційної роботи Глущенко 

Ольги Вікторівни «Формування фінансової архітектоніки забезпечення 

національного добробуту», представлену до захисту на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна 

теорія та історія економічної думки та спеціальністю 08.00.08 – Гроші, 

фінанси і кредит, ХНУ імені В.Н. Каразіна, листопад 2016 р. 

Також вона була рецензентом навчального посібника «Менеджмент» 

Тимохової Г.Б. та Білокінь Т.А. (ХГУ «НУА»). 

 

Зав. кафедри 

економічної теорії                                                                Л.С. Шевченко  


	ЗВІТ
	І. Звіт кафедри


