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

Юридичний консалтинг як складова нової економіки масової співпраці 

1,5 друк. арк. 

 

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

Юридичний консалтинг як складова нової економіки масової співпраці 

4,7 друк. арк. 

  

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
  

2 монографії – 2,0 друк. арк.;  

5 статей у фахових наукових збірниках – 2,1 друк. арк.;  

3 тез – 0,6 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

Обґрунтовано місце та роль юридичного консалтингу новій економіці 

масової співпраці на основі розкриття її змісту та головних відмінностей, 

серед яких розвиток Інтернет- ринків товарів та послуг, краудсорсингові 

технології формування, обміну знаннєвих ресурсів та інноваційних ідей. 

Визначено види юридичного краудсорсингу,  охарактеризовано юридичні 

послуги on-line. 

Розкрито зміст поняття «дисфункція юридичного бізнесу», 

обґрунтовано головні види дисфункцій та деструкцій юридичного 

консалтингу в Україні, шляхи їх подолання.   

На основі порівняльного аналізу послуг юридичного консалтингу, 

безоплатної правової допомоги та юридичних послуг pro-bono обґрунтовано 

загальні риси і особливості останніх, розкрито їх характеристики та 

актуальність розвитку як форми соціальної відповідальності юридичного 

бізнесу.  
 

5. – 

 

6. Зв’язок із практикою:  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам:  
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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 «Мікроекономіка юридичного консалтингу».  

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.). 
 

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

та місце проведення): 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економіко-

правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації 

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

Круглий стіл «Досягнення та проблеми розвитку юридичного бізнесу в 

Україні». НЮУ імені Ярослава Мудрого 10 березня 2017 року. 

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. Марченко О. С. Сучасні підходи до управління юридичним 

консалтингом в умовах нової економіки масової співпраці / О. С. Марченко // 

Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty ekonomiczne. – Ополе 

(Польща). – 2017. – С. 184-190 (розділ колективної монографії – 1,0 друк. 

арк.). 

2. Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

розвитку та інституційної побудови: монографія / Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого; за ред. Л. С. Шевченко. Харків, 2017. 
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271 с. Депоновано в ДНТБ України (свідоцтво про депонування № 65н-

РІД/Ук-2017 від 17.10.2017 р.). розділ 9 (1,0 друк.арк.) 

 

Наукові статті: 

1. Марченко О. С. Фундаментальне дослідження інноваційного 

розвитку підприємств сфери торгівлі / О. С. Марченко // Економічна теорія та 

право. – 2017. – № 1 (28). – С. 187-190 (0,3 друк. арк.). 

2. Марченко О. С. Юридичні практики «рro bono»: зміст та чинники 

розвитку в Україні / О. С. Марченко // Економічна теорія та право. – 2017. – 

№ 2 (29). – С.50-61 (0,5 друк. арк.).  

3. Marchenko O.S., Yarmak O.V. (2017). Dysfunction of legal services 

business in Ukraine: content, consequences, ways of overcoming. Actual Problems 

of Economics, 190(4): 53-61. (Дисфункція юридичного бізнесу в Україні: 

зміст, наслідки, подолання) / О. С. Марченко, О. В. Ярмак // Актуальні 

проблеми економіки. – 2017. – № 4. – С.53-61.(Марченко О. С. належить 0,3 

друк. арк.) 

4. Марченко О. С. Менеджмент знань в системі підготовки та 

практичної діяльності правознавців (огляд результатів наукової дискусії в 

редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право». – 

Економічна теорія та право. – 2017. – № 3. – С.186-196 (0,5 друк. арк.) 

5. Марченко О. С. Legal support in the legal consulting system: meanings 

and forms // Економічна теорія та право. – 2017. – № 4. (0,5 друк. арк.) 

 

Тези: 

1. Марченко О. С. Юридичний консалтинг в системі правового 

забезпечення державно-приватного партнерства / О. С. Марченко // 

«Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах 

децентралізації економіки України»: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції (Харків, 1-28 лютого 2017 р.) (0, 2 друк. 

арк.) Електронний ресурс:  http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/ . 

2. Marchenko O.S. Сonsulting management in the sphere of legal services 

business: the sense and functions // Round Table «Achievements and issues of 

development of legal services business in Ukraine» // Економічна теорія та 

право. – 2017. – № 2 (29). – С. 71-74 (0,2 друк.арк.).  

3. Марченко О. С. Проблеми та напрями інституціоналізації нової 

економіки масової співпраці: 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. 34-37. (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. Фундаментальне дослідження інноваційного 

розвитку підприємств сфери торгівлі / О. С. Марченко // Економічна теорія та 

право. – 2017. – № 1 (28). – С. 187-190 (0, 3 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. Марченко О. С. Юридичні практики «рro bono»: зміст та чинники 

розвитку в Україні / О. С. Марченко // Економічна теорія та право. – 2017. – 

№ 2 (29). – С.50-61 (0,5 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. Марченко О. С. Менеджмент знань в системі підготовки та 

практичної діяльності правознавців (огляд результатів наукової дискусії в 

редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право». – 

Економічна теорія та право. – 2017. – № 3. – С.186-196  (0,5. 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). 

4. Marchenko O.S., Yarmak O.V. (2017). Dysfunction of legal services 

business in Ukraine: content, consequences, ways of overcoming. Actual Problems 

of Economics, 190(4): 53-61. (Дисфункція юридичного бізнесу в Україні: 

зміст, наслідки, подолання) / О. С. Марченко, О. В. Ярмак // Актуальні 

проблеми економіки. – 2017. – № 4. – С.53-61. (0,3 лрук. арк.) 
Видання індексується: Index Copernicus ; EBSCOhost;  Ulrich’s Periodicals Directory ; 

EconLit; Cabell's Directories ; ABI/Inform (by ProQuest) –  Сайт: http://eco-science.net/  

5. Марченко О. С. Legal support in the legal consulting system: meanings 

and forms // Економічна теорія та право. – 2017. – № 4. (0,5 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 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24783197,3.html
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
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
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://eco-science.net/
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24783197,3.html
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
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Journals Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library Index, The Journal Impact 

Factor (JIF). 

6. Marchenko O.S. Сonsulting management in the sphere of legal services 

business: the sense and functions // Round Table «Achievements and issues of 

development of legal services business in Ukraine» // Економічна теорія та 

право. – 2017. – № 2 (29). – С. 71-74 (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. 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. – 

12. –  

 

13. Підготовка відгуків на автореферати докторських та 

кандидатських дисертацій: 

 

1. Гуменюк В. В. Державне регулювання ринку курортно-

рекреаційних послуг, поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством (Київ, КНТЕУ, 19. 04. 2017) 

2. Вітренко А. О. «Розвиток сфери послуг в умовах 

постіндустріальних трансформацій» поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та 

історія економічної думки (Київ, КНТЕУ, 28.09.2017) 

3. Ільїна А. О. “Державне регулювання інвестиційного процесу в 

Україні”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - Економіка та управління 

національним господарством (Київ, КНТЕУ, 30.05.2017) 

4. Чудак В. В. «Інституційний механізм реалізації конкурентної 

політики держави», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія 

економічної думки (Київ, КНТЕУ, 20.06.2017) 

 

14. - 

15. - 

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
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
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16. – 

 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: 

Керівник СОПП «Юридичний бізнес» та «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). 

 

Інше: Член спеціалізованої вченої ради Д64.051.01 у Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна 

Керувала науковою роботою 5 студентів 1 курсу Інституту підготовки 

кадрів для органів юстиції України.  

 

 

 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2017 р.  

 

 

Д.е.н., професор                                                                   О. С. Марченко 

 

 
 


