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1. Губін Кирил Григорович. 

 

2. Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної 

теорії. 

 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  

Перебудова системи формування доходів як передумова розвитку 

правової економіки в Україні – 1,5 друк. арк.  

 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  

Перебудова системи формування доходів як передумова розвитку 

правової економіки в Україні – 2,5 друк. арк.  

 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 

1 монографія (співавтор) – 1,2 друк. арк.;  

1 стаття у фаховому науковому збірнику – 0,6 друк. арк.;  

4 тез – 0,7 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

Охарактеризовані умови реалізації конституційних прав у сфері 

формування доходів в Україні. Обґрунтовано, що конституційні права в 

українській системі формування доходів значною мірою позбавлені 

соціально-економічних механізмів реалізації. 

Доведено, що замість розвитку правової економіки в процесі ринкової 

трансформації в Україні сформувався її антипод – складний конгломерат 

корупційних відносин бізнесу та влади, який активно протидіє формуванню 

правової економіки. 

Запропоновано умовою розбудови правової економіки в Україні 

вважати боротьбу з незаконними та неринковими доходами, спрямовану 

проти прошарку корумпованих політиків, чиновників та фінансово-

промислових груп, зацікавлених у збереженні status quo. Зміст цієї боротьби 

розкрито у комплексі заходів «сфери–процедури–органи–кадри–контроль». 

 

5. – 



 2 

6. Зв’язок із практикою:  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

Викладачі кафедри економічної теорії Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого протягом 2017 року сумісно з 

працівниками аудиторської фірми «Аудит Діло» здійснили консультаційний 

проект, спрямований на визначення, розробку та експертну оцінку форм, 

заходів та моделей поєднання економічного та юридичного контентів в 

освітніх програмах із підготовки правознавців. 

1. Прочитано лекцію «Економіко-правові засади національної системи 

формування доходів».  

2. Розроблено пропозиції: 

включення до переліку загальних навчальних дисциплін із підготовки 

юристів курсу «Економіка та право», спеціальних дисциплін – «Економічний 

аналіз правових актів»; 

упровадження системи індивідуальної практики (стажування) студентів 

університету в аудиторських, юридичних та інших консалтингових фірмах, у 

послугах яких поєднуються правові та економічні складові; 

включення до навчальних планів лекцій та практичних занять фахівців, 

які здійснюють практичну діяльність у сферах консалтингу та аудиту; 

проведення міжкафедральних круглих столів із проблем, розв’язання 

яких потребує економічного та правового аналізу (довідка про впровадження 

№ 30 від 25 листопада 2017 р.). 

 

7. – 

 

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

та місце проведення): 

1) Круглий стіл «Achievements and issues of development of legal services 

business in Ukraine» («Досягнення та проблеми розвитку юридичного бізнесу 

в Україні»), 10 березня 2017 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

2) XIII Міжнародна науково-практична конференція «Дні науки - 

2017», 22-30 березня 2017 р., м. Прага, Чехія; 

3) Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 

Україні», 28 листопада 2017 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

4) XIII International scientific and practical Conference «Conduct of modern 

science – 2017», 30 листопада – 07 грудня 2017 року, м. Шеффілд, Велика 

Британія. 
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9. Видавнича діяльність: 

 

Монографія: 

Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

розвитку та інституційної побудови: монографія / за ред. Л. С. Шевченко. 

Харків, 2017. – 271 с. Депоновано в ДНТБ України (свідоцтво про 

депонування № 65н-РІД/Ук-2017 від 17.10.2017 р.). 

Авторський внесок: розділ 5 – Реалізація конституційних прав у 

системі формування доходів в Україні. – С. 123-149. (1,2 друк. арк.). 

 

Наукова стаття: 

Губін, К. Г. Боротьба з незаконними та неринковими доходами як 

умова розвитку правової економіки в Україні / К. Г. Губін // Економічна 

теорія та право. – 2017. – № 4 (31). (0,6 друк. арк.). 

 

Тези: 

Hubin, K. H. Influence of the structure of competitive advantages on 

revenues of legal services firms in Ukraine / K. H. Hubin // Round table 

«Achievements and issues of development of legal services business in Ukraine» // 

Економічна теорія та право. – 2017. – № 2. – С. 76-78. (0,2 друк. арк.). 

Губін, К. Г. Актуальні проблеми розбудови правової економіки в 

українській системі формування доходів / К. Г. Губін // Materiály XIII 

Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Dny vĕdy - 2017»,Volume 2 : 

Veřejná správa. Ekonomika. Politika. Praha. Publishing House «Education and 

Science», 2017. – 108 s. – stránky 76-78. (0,2 друк. арк.). 

Губін, К. Г. Протидія формуванню необґрунтованих доходів в Україні / 

К. Г. Губін // Міжрегіональна науково-практична конференція молодих 

учених «Інституційне середовище становлення та розвитку правової 

економіки в Україні»: матеріали конференції, 28 листопада 2017 р. / за 

загальною редакцією А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 2017. – 190 с. – 

С. 156-158. (0,1 друк. арк.). 

Губін, К. Г. Боротьба з корупційною рентою в Україні: стан та 

перспективи / К. Г. Губін // Materials of the XIII International scientific and 

practical Conference «Conduct of modern science – 2017», November 30 - 

December 7, 2017. Volume 7 : Political science. Law. Economic science. 

Philosophy. – Sheffield : Science and education LTD, 2017. – 108 p. – P. 48-

51. (0,2 друк. арк.). 
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9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus: 

Губін, К. Г. Боротьба з незаконними та неринковими доходами як 

умова розвитку правової економіки в Україні / К. Г. Губін // Економічна 

теорія та право. – 2017. – № 4 (31). (0,6 друк. арк.). 

Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, 

Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the Analysis of Journals 

(MIAR), Infobase Index, Cite Factor, Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos Impact Factor, 

International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Directory of Research Journals Indexing 

(DRJI), JOURNAL FACTOR, Scientific World Index, Open Academic Journals Index, Polska 

Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library Index, The Journal Impact Factor (JIF). 

 

Hubin, K. H. Influence of the structure of competitive advantages on 

revenues of legal services firms in Ukraine / K. H. Hubin // Round table 

«Achievements and issues of development of legal services business in Ukraine» // 

Економічна теорія та право. – 2017. – № 2. – С. 76-78. (0,2 друк. арк.). 

Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, 

Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the Analysis of Journals 

(MIAR), Infobase Index, Cite Factor, Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos Impact Factor, 

International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Directory of Research Journals Indexing 

(DRJI), JOURNAL FACTOR, Scientific World Index, Open Academic Journals Index, Polska 

Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library Index, The Journal Impact Factor (JIF). 

10. – 

11. – 

12. –  

13. – 

14. – 

15. –  

16. – 

 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: 

Член робочого колективу СОПП «Юридичний бізнес» та «Бізнес 

менеджмент» у НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

 

18. – 

 

Інше: 

Член ТТК фундаментального дослідження «Науково-теоретичні 

проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової 

економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету (№ державної 

реєстрації 0115 U000326). 
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Керівник студентського наукового гуртка. Протягом 2017 року 

студентами опубліковано 6 тез доповідей з економічної проблематики. 

 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2017 р.  

 

 

 

К. е. н., доцент            К. Г. Губін  


