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

Роль страхування у підвищенні конкурентоспроможності національної 

охорони здоров’я; 1,5 друк. арк. 

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

 Роль страхування у підвищенні конкурентоспроможності національної 

охорони здоров’я; 3,5 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:  

2 монографії (співавтор) – 1,75 друк. арк.;  

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

5 тез – 1,15 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

Розкрито соціально-економічну роль здоров’я як чинника 

конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації та 

людського розвитку в постіндустріальній економіці. Розкрито роль 

аутсорсингу і диверсифікації у діяльності медичного бізнесу з метою 

підвищення конкурентоспроможності медичних послуг. 

Проаналізовано різні моделі соціального медичного страхування у 

світі. Обґрунтовано необхідність особливої перехідної моделі медичного 

страхування для України з метою запобігання зростанню податкового тягаря 

для роботодавців і громадян, поширенню тіньової економіки.  

Обґрунтовано роль децентралізації охорони здоров’я, розвитку 

державно-приватного партнерства у взаємозв’язку з метою більшої 

ефективності впровадження соціального медичного страхування в Україні.  

 

5. - 

 

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 «Економічні засади медичного права».  

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. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах 

децентралізації економіки України», 1-28 лютого 2017 р., Харків. 

2. Круглий стіл «Achievements and issues of development of legal 

services business in Ukraine», 10 березня 2017 р., НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків; 

3. 5
th

 International Scientific Conference «Modern problems of 

management: economics, education, health care and pharmacy». Opole, October 

26-29, 2017. Польща. 

4. 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. 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

Монографії: 

1. Камінська, Т. М. Реалізація конституційних прав громадян 

України на медичне обслуговування. Правова економіка: науково-теоретичні 

проблеми формування, розвитку та інституційної побудови: монографія / за 

ред. Л. С. Шевченко. Харків, 2017. Депоновано в ДНТБ України (свідоцтво 

про депонування № 65н-РІД/Ук-2017 від 17.10.2017 р.).(1,15 друк. арк.). 



2. Камінська, Т. М. Соціально-економічна роль здоров’я у 

людському розвитку. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: 

колект.монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Вид. Рожко С. Г., 2017, 

с. 46-53. – 0,6 друк. арк. 

 

Наукова стаття: 

1. Камінська, Т.М. Альтернативні моделі впровадження 

обов’язкового медичного страхування в Україні // Економічна теорія та 

право. – 2017. – № 2 (29). – С. 14-24. (0,6 друк. арк.). 

 

Тези: 

За кордоном: 

Kaminska, T. M About optimal model of compulsory health insurance for 

Ukraine // Conference proceedings of the 5
th
 International Scientific Conference 

«Modern problems of management: economics, education, health care and 

pharmacy». Opole: The Academy of Management and Administration, October 26-

29, 2017. – 232 р. – Р. 214-216. – 0,25 друк. арк. 

 

В Україні:  

1. Камінська, Т.М. Державно-приватне партнерство в охороні здоров’я 

// Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах 

децентралізації економіки України: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф., 1-28 лютого 2017 р. – Харків : ХНУМГ ім. О.М Бекетова, 2017. – 303 

с. – С. 3-5. (0,19 друк. арк.). 

2.  Kaminska T. M. What should a lawyer know about outsorcing in health 

care // Round Table «Achievements and issues of development of legal services 

business in Ukraine» // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2 (29). – С. 65-

68. (0,25 друк. арк.). 

3. Kaminska T. M., Heivandov V. A. New trends in the legal services 

market of Ukraine // Round Table «Achievements and issues of development of 

legal services business in Ukraine» // Економічна теорія та право. – 2017. – № 

2.– С. 68-71 (0,3 друк. арк.: частка автора – 0,21 друк. арк. ) 

4. Камінська, Т.М. Економічні та правові передумови формування 

ринку державних медичних послуг в Україні // 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. 124-126. (0,25 друк. арк.). 

 

9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science– немає 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних: 



1. Камінська, Т.М. Альтернативні моделі впровадження обов’язкого 

медичного страхування в Україні // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2 

(29). – С. 14-24. 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). 

2.  Kaminska T. M. What should a lawyer know about outsorcing in health 

care // Round Table «Achievements and issues of development of legal services 

business in Ukraine» // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2 (29). – С. 65-

68. (0,25 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). 

3. Kaminska T. M., Heivandov V. A. New trends in the legal services 

market of Ukraine // Round Table «Achievements and issues of development of 

legal services business in Ukraine» // Економічна теорія та право. – 2017. – № 

2.– С. 68-71 (0,3 друк. арк.: частка автора – 0,21 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. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічна 

теорія та право».  

Член редакційної колегії наукового журналу «Економіка і право 

охорони здоров’я». 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати кандидатських 

дисертацій: 

Відгук на автореферат дисертації Максиміва Дмитра Ярославовича на 

тему: «Формування фінансового механізму інвестиційного зростання в 

Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 
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Інше: 

1. Брала участь у роботі комісії з акредитації напряму підготовки 

магістрів зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і 

адміністрування» у галузі знань 0306 «Менеджмент» (номер справи 683-ас) у 

Національному університеті «Києво-Могилянська академія» у червні 2017 р. 

2. Керувала підготовкою наукових доповідей студентів на 

Міжрегіональну науково-практичну конференцію молодих учених – 16 тез. 

3. Була рецензентом таких видань:  

1. Тимошенков, Ігор Владиславович Сідоров, Вадим Ігоревич 

Нащекіна, Ольга Миколаївна Основи наукових досліджень: методологія і 

практика : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / 

І. В. Тимошенков, В. І. Сідоров, О. М. Нащекіна ; за заг. ред. д.е.н. І. В. 

Тимошенкова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 229 с.  

2.  Мазаракі А.А., Ромата Є.В., Мітяєва Т.Л., доц. Попова Л.О. 

«Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування» - Київ, Либідь, 

2017. – 325 с. 

3.  Програма навчальної дисципліни Харківського інституту 

Університету Банківської справи «Корпоративне управління. Корпоративне 

право» підготовки магістрів Галузь знань - 07 «Управління та 

адміністрування» Спеціальність 073 Менеджмент, спеціалізація Бізнес 

адміністрування.  

Учасник фундаментального дослідження «Науково-теоретичні 

проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової 

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

реєстрації 0115 U000326). 

 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2017 р.  

 

Д.е.н., професор                                                                   Т. М. Камінська 
 

 

 


