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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ 

 

1.1. Науково-дослідна робота викладачів кафедри економічної теорії в 

2017 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-р екон. наук, проф., зав. кафедрою 

«Розвиток форм і методів управління бізнесом в Україні», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 8,35 друк. арк. 

Монографії: 

1. «Social and economic changes of contemporary society», розділ 

«Інноваційна модель соціально-економічного розвитку: трансформації 

університетської освіти» 0,55 друк. арк. 

2. «Strategic estimations and vectors of Ukraine’s social and economic 

development in the conditions of Europien integration and the world partnership», 

розділ «Інтернаціоналізація юридичного бізнесу: вибір ефективної стратегії», 

0,65 друк. арк. 

3. «Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

розвитку та інституційної побудови», розділ «Право на здобуття вищої 

освіти: сутність та суперечності реалізації в Україні», 1,15 друк. арк. 
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4. «Правове та законодавче забезпечення економічної безпеки 

України», розділ «Реформування вищої освіти як найважливіша умова 

забезпечення економічної безпеки українського суспільства», 1,1 друк. арк. 

Статті: 

1. «Злиття і поглинання в юридичному бізнесі: економічний аспект 

проблеми», «Економічна теорія та право», № 1 (28), 0,6 друк. арк. 

2. «Міжнародні стратегічні альянси в юридичному бізнесі», 

«Економічна теорія та право», № 2 (29), 0,8 друк. арк. 

3. «Innovative transformations of the legal business and legal education», 

«Економічна теорія та право», № 3 (30), 0,6 друк. арк.  

Тези: 

1. «Консолідація юридичного бізнесу: нові управлінські завдання», 

XIII International scientific and practical Conference «Science аnd Сivilization – 

2017», 30 January - 07 February, 2017, Sheffield, 0,3 друк. арк. 

2. «Оптимізація мережі ВНЗ в Україні: причини та наслідки», ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети в ХХІ 

столітті», 14-15 лютого 2017 р., м. Київ, 0,3 друк. арк. 

3. «Інноваційність юридичного бізнесу: критерії та чинники», 

Міжнародна науково-практична конференція «Формування та розвиток 

інноваційного потенціалу економіки України», 17-18 лютого 2017 р., м. 

Ужгород, 0,3 друк. арк. 

4. «Innovative competency of lawyers: signals for legal education», Round 

Table «Achievements and issues of development of legal services business in 

Ukraine», 10 березня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

5. «Створення попиту на юридичні послуги: логіка «блакитного 

океану»», International scientific conference Economy and Management: Modern 

Transformation in the Age of Globalization, March 24, 2017. Klaipeda, 0,25 друк. 

арк. 

6. «Управління якістю вищої освіти в Україні в контексті світового 

досвіду», Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 
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«Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 травня 

2017 р., м. Полтава, 0,25 друк. арк. 

7. «Соціально відповідальний університет: забезпечення сучасної 

якості вищої освіти», International Scientific Conference «The Modern Trends in 

the Development of Business Social Responsibility», May 19th, 2017. Lisbon, 

0,25 друк. арк. 

8. «Інноваційна культура юристів: освітньо-професійний аспект», ІІ 

International Scientific Conference «Economy and Society: a Modern Foundation 

For Human Development», June 23, 2017, Leipzig, 0,3 друк. арк. 

9. «Чи будуть упроваджені в українських університетах Системи 

честі», Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 

Україні», 28 листопада 2017 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

10.  «Використання концепції маркетингу в сфері надання юридичних 

послуг», Круглий стіл «Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі 

розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права 

Європейського Союзу», 08 грудня 2017 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 

2. Гриценко О. А., д-р екон. наук, проф. (0,75 ставки) 

«Інституційні складові правової економіки», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 5,0 друк. арк. 

Монографії: 

1. «Social and economic changes of contemporary society», розділ 

«Реконструктивний тип управління потенціалом економічного розвитку 

України» 0,3 друк. арк. 

2. «Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження», розділ «Здоров’я 

людини як об’єкт правового регулювання», 0,6 друк. арк. 

3. «Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

розвитку та інституційної побудови», розділ «Теоретико-методологічні 

підходи до дослідження правової економіки», 1,0 друк. арк. 
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Статті: 

1. «Noodirizhim: essence, principles and mechanisms of implementation», 

«Sciences of Europe», 0,4 друк.арк. 

2. «Верховенство права как компромисс между свободой и 

равенством», «Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова», № 3, 

0,5 друк. арк. 

3. «Економічні підходи до пошуку предмету регулювання медичного 

права», «Економічна теорія та право», № 1 (28), 0,6 друк. арк. 

4. «Економіка та право: перспективний напрям наукових досліджень 

(роздуми щодо внеску Гвідо Калабрезі у наукові дослідження у галузі «Право 

та економіка»)», «Економічна теорія та право», № 3 (30), 0,6 друк. арк. 

Тези: 

1. «Реконструктивний ти економічного розвитку: сутність, складова та 

напрями його реалізації», International scientific Conference «Innovative 

economy: processes, strategies, technologies», 27 January 2017, Klaipeda, 

0,2 друк. арк. 

2. «Law firms’ activity in the market of real estate», Round Table 

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

10 березня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

3. «Економічні аспекти дослідження медичного права», ХІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», травень, 2017 р., Харків, 0,4 друк. арк. 

4. «Цифрова економіка: зміст та функціональні форми існування», 

Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 

Україні», 28 листопада 2017 р., м. Харків,, 0,2 друк. арк. 

 

3. Камінська Т.М., д-р екон. наук, проф. (0,75 ставки) 

«Роль страхування у підвищенні конкурентоспроможності 
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національної охорони здоров’я», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 3,5 друк. арк. 

Монографії: 

1. «Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

розвитку та інституційної побудови», розділ «Реалізація конституційних прав 

громадян України на медичне обслуговування», 1,15 друк. арк. 

2. «Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження», розділ 

«Соціально-економічна роль здоров’я у людському розвитку», 0,6 друк. арк. 

Стаття: 

1.  «Альтернативні моделі впровадження обов’язкового медичного 

страхування в Україні», «Економічна теорія та право», № 2 (29), 0,6 друк. 

арк. 

Тези: 

1. «About optimal model of compulsory health insurance for Ukraine», 5
th
 

International Scientific Conference «Modern problems of management: 

economics, education, health care and pharmacy», October 26-29, 2017, Opole, 

0,25 друк. арк. 

2. «Державно-приватне партнерство в охороні здоров’я, Всеукраїнська 

науково-практична інтернет-конференція «Економіко-правові аспекти 

державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки 

України», 1-28 лютого 2017 р., м. Харків, 0,19 друк. арк. 

3. «What should a lawyer know about outsorcing in health care», Round 

Table «Achievements and issues of development of legal services business in 

Ukraine», 10 березня 2017 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

4. «New trends in the legal services market of Ukraine», Round Table 

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

10 березня 2017 р., м. Харків, 0,21 друк. арк. 

5. «Економічні та правові передумови формування ринку державних 

медичних послуг в Україні», Міжрегіональна науково-практична 

конференція молодих учених «Інституційне середовище становлення та 
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розвитку правової економіки в Україні», 28 листопада 2017 р., м. Харків, 0,25 

друк. арк. 

 

4. Марченко О.С., д-р екон. наук, проф. (0,75 ставки) 

«Юридичний консалтинг як складова нової економіки масової 

співпраці», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4,7 друк. арк. 

Монографії: 

1. «Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty ekonomiczne», 

розділ «Сучасні підходи до управління юридичним консалтингом в умовах 

нової економіки масової співпраці»1,0 друк. арк. 

2. «Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

розвитку та інституційної побудови», розділ «Право на професійну правничу 

допомогу в системі чинників розбудови правової економіки в Україні», 

1,0 друк. арк. 

Статті: 

1. «Фундаментальне дослідження інноваційного розвитку підприємств 

сфери торгівлі», «Економічна теорія та право», № 1 (28), 0,3 друк. арк.  

2. «Юридичні практики «рro bono»: зміст та чинники розвитку в 

Україні», «Економічна теорія та право», № 2 (29), 0,5 друк. арк. 

3. «Dysfunction of legal services business in Ukraine: content, 

consequences, ways of overcoming», «Actual Problems of Economics», 190(4), 

0,3 друк. арк. 

4. «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», № 3 (30), 0,5 друк. арк. 

5. «Legal support in the legal consulting system: meanings and forms», 

«Економічна теорія та право», № 4 (31), 0,5 друк. арк. 

Тези: 
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1. «Юридичний консалтинг в системі правового забезпечення 

державно-приватного партнерства», Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Економіко-правові аспекти державно-приватного 

партнерства в умовах децентралізації економіки України», 1-28 лютого 

2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

2.  «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», 10 березня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

3.  «Проблеми та напрями інституціоналізації нової економіки масової 

співпраці», міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 

Україні», 28 листопада 2017 р, м. Харків, 0,2 друк. арк. 

 

5. Нечипорук Л.В., д-р екон. наук, проф. (0,75 ставки) 

«Адаптація страхового захисту в Україні до вимоги глобалізації», 2,0 

друк. арк. 

Опубліковано 2,4 друк. арк. 

Монографія: 

1. Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

розвитку та інституційної побудови», розділ «Гарантування права на 

соціальний захист в умовах інституційної побудови правової економіки в 

Україні», 1,15 друк. арк. 

Стаття: 

1. «The insurance market of Ukraine in the global economy», «Eurasian 

Academic Research Journal», №4 (10), 0,75 друк. арк.  

Тези: 

1. «Insurance protection of business», Round Table «Achievements and 

issues of development of legal services business in Ukraine», 10 березня 2017 р., 

м. Харків, 0,25 друк. арк. 

2. «Тенденції розвитку ринків фінансових послуг України», Круглий 



 9 

стіл «Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку 

економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського 

Союзу», 08 грудня 2017 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 

6. Губін К.Г., кан-т екон. наук, доц. (0,5 ставки) 

«Перебудова системи формування доходів як передумова розвитку 

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

Опубліковано 2,5 друк. арк. 

Монографія: 

1. «Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

розвитку та інституційної побудови», розділ «Реалізація конституційних прав 

у системі формування доходів в Україні», 1,2 друк. арк.  

Стаття: 

1. «Боротьба з незаконними та неринковими доходами як умова 

розвитку правової економіки в Україні», «Економічна теорія та право», № 4 

(31), 0,6 друк. арк. 

Тези: 

1. «Influence of the structure of competitive advantages on revenues of legal 

services firms in Ukraine», Round table «Achievements and issues of development 

of legal services business in Ukraine», 10 березня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. 

арк. 

2. «Актуальні проблеми розбудови правової економіки в українській 

системі формування доходів», XIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Дні науки - 2017» 22-30 березня 2017 р., м. Прага, Чехія, 0,2 

друк. арк. 

3. «Протидія формуванню необґрунтованих доходів в Україні», 

Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 

Україні», 28 листопада 2017 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 
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4. «Боротьба з корупційною рентою в Україні: стан та перспективи», XI 

міжнародна науково-практична конференція «Вісти сучасної науки – 2017» 

30 листопада – 07 грудня 2017 року, м. Шеффілд, Велика Британія, 0,2 друк. 

арк. 

 

7. Левковець О.М., кан-т екон. наук, доц. (0,5 ставки) 

«Трансформація механізмів економічного зростання та розвитку в 

умовах глобалізації», 1,0 друк. арк. 

Опубліковано 1,2 друк. арк. 

Стаття: 

1. «Реформування сфери інтелектуальної власності в Україні: пошук 

оптимальної моделі», «Економічна теорія та право», № 4 (31), 0,85 друк. арк. 

Тези: 

1.  «Rebranding a legal services firm: potential and risks», Round Table 

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

10 березня 2017 р., м. Харків, 0,15 друк. арк. 

2. «Потенціал «гнучких» положень ТРІПС у реформуванні сфери 

інтелектуальної власності», міжрегіональна науково-практична конференція 

молодих учених «Інституційне середовище становлення та розвитку правової 

економіки в Україні», 28 листопада 2017 р, м. Харків, 0,2 друк. арк. 

 

8. Набатова О.О., кан-т екон. наук, доц. (0,5 ставки) 

«Стратегії інтернаціоналізації бізнесу в умовах глобалізації», 

1,0 друк. арк. 

Опубліковано 2,35 друк. арк. 

Монографія: 

1. Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

розвитку та інституційної побудови», розділ «Поведінковий підхід до 

економічного аналізу права», 1,05 друк. арк. 

Стаття: 
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1. «Стратегії інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу в 

Україні», «Економічна теорія та право», № 3 (30), 0,8 друк. арк. 

Тези: 

1. «Information Technologies in Legal Business», Round Table 

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

10 березня 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

2. «Legal process outsourcing», Round Table «Achievements and issues of 

development of legal services business in Ukraine», 10 березня 2017 р., м. 

Харків, 0,2 друк. арк. 

 

9. Овсієнко О.В., кан-т екон. наук, доц. (0,5 ставки) 

«Суспільна роль правової економіки», 0,75 друк. арк. 

Опубліковано 3,35 друк. арк. 

Монографія: 

«Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

розвитку та інституційної побудови», розділ «Формування правової 

економіки в Україні», 1,6 друк. арк. 

Статті: 

1. «Правова економіка та її роль у формуванні ефективних норм 

господарської поведінки», «Економічний простір», № 122, 0,6 друк. арк. 

2. «Нормативне закріплення і практична реалізація права на гідний 

рівень життя в Україні та світі», «Економічний простір», № 122, 0,3 друк. 

арк. 

Тези: 

1. «Державно-приватне партнерство як інститут правової економіки», 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіко-правові аспекти 

державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки 

України», 1-28 лютого 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

2. ««Провали держави» як загроза правовій економіці», ІХ міжнародна 

науково-практична конференція «Регіональна, галузева та суб’єктна 
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економіка України на шляху до євроінтеграції», 19-20 квітня 2017 р., м. 

Харків, 0,3 друк. арк. 

3. «Law business as an institute of legal economy», Round Table 

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

10 березня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

4. «Держава у правовій економіці», міжрегіональна науково-практична 

конференція молодих учених «Інституційне середовище становлення та 

розвитку правової економіки в Україні», 28 листопада 2017 р, м. Харків, 0,15 

друк. арк. 

 

10. Чуприна О.О., кан-т екон. наук, доц. (0,5 ставки) 

«Державний вплив на процеси розподілу та перерозподілу доходів в 

Україні», 1,0 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк. 

Монографія: 

«Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

розвитку та інституційної побудови», розділ «Реалізація права на гідне життя 

як складова розбудови правової економіки в Україні», 1,0 друк. арк. 

Стаття: 

1. «Нормативне закріплення і практична реалізація права на гідний 

рівень життя в Україні та світі», «Економічний простір», № 122, 0,3 друк. 

арк. 

Тези: 

1. «Місце та роль державно-приватного партнерства на шляху розвитку 

та забезпечення високої ефективності функціонування правової економіки в 

Україні», Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіко-правові 

аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації 

економіки України», 1-28 лютого 2017 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 
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2. «Subjects of management in law firms», Round Table «Achievements and 

issues of development of legal services business in Ukraine», 10 березня 2017 р., 

м. Харків, 0,1 друк. арк. 

3. «Статистична оцінка забезпечення достатнього харчування як 

складової реалізації права на гідний рівень життя в Україні», міжрегіональна 

науково-практична конференція молодих учених «Інституційне середовище 

становлення та розвитку правової економіки в Україні», 28 листопада 2017 р, 

м. Харків, 0,1 друк. арк. 

 

1.3. – 

1.4. – 

 

1.5. Актуальність виконаних наукових розробок в рамках цільової 

програми: 

 

Д-р екон. наук, проф. Шевченко Л. С. 

В юридичному бізнесі в Україні та зарубіжних країнах під впливом 

процесів глобалізації відбуваються глибокі трансформаційні зміни. 

Особливої актуальності набувають дослідження: 1) форм і методів  злиття і 

поглинання у сфері міжнародного юридичного бізнесу; 2) сучасних 

інтеграційних процесів, зокрема сутності та наслідків утворення 

міжнародних стратегічних альянсів юридичних фірм, функціонування 

міжнародних юридичних асоціацій і ділових юридичних мереж; 3) передумов 

інноваційного розвитку юридичних фірм та інноваційного реформування 

правничої освіти в Україні. 

 

Д-р екон. наук, проф. Гриценко О. А.  

Актуальність наукового дослідження визначається тим, що, по-перше, 

в умовах перебудови суспільства нові економічні явища повинні бути 

узгоджені з принципом верховенства права як фундаментальною, 
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універсальною та загальною умовою функціонування демократично 

розвинутих країн. По-друге, верховенство права формує структуру 

законодавчо-правових інститутів обмеження державної влади та забезпечує 

ефективне функціонування економічних інститутів стабільності та розвитку. 

По-третє, завдяки верховенству права забезпечується задоволення 

фундаментальної потреби людини в здоровому житті. В-четвертих, 

верховенство право створює нормативно-законодавчі  умови для надійного 

функціонування медичного права як особливої галузі права, що регулює 

систему горизонтальних та ієрархічних зв’язків між індивідуальними 

суб’єктами та державою. 

 

Д-р екон. наук, проф. Камінська Т. М. 

Актуальність дослідження обумовлена: викликами постіндустріальної 

економіки, яка потребує першочергові інвестиції у людський розвиток; 

посиленням міжнародної конкуренції у галузі медичного туризму; 

підвищенням глобальної конкурентоспроможності, чинником якої є стан 

національної охорони здоров’я та необхідністю справжньої формалізації 

конституційних прав громадян України на рівний доступ до охорони 

здоров’я, зокрема за допомогою медичного страхування. 

 

Д-р екон. наук, проф. Марченко О. С. 

У період інтенсивного розвитку нової економіки масової співпраці, що 

базується на Інтернет-мережах та зв’язках електронних спільнот, 

здійснюються значні трансформації в сфері надання юридичних послуг як з 

точки зору оновлення номенклатури останніх, так і в аспекті новітніх 

технологій і продуктів юридичного консалтингу. Зазначені зміни потребують 

глибокого теоретичного аналізу, що є основою удосконалення практики 

юридичного консультування.  
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Новим для українського юридичного бізнесу є практики pro-bono, які 

не отримали ще належного рівня аналізу з метою розкриття їх засад та 

напрямів розвитку як соціальної інновації юридичного консалтингу.  

Впровадженню юридичних інновацій перешкоджають сучасні 

дисфункції юридичного бізнесу, деструкції національного ринку юридичних 

послуг, що обумовлює актуальність дослідження зазначених проблем. 

 

Д-р екон. наук, проф. Нечипорук Л. В. 

У сучасній економіці страхування виступає в ролі найважливішого 

стабілізатора процесу суспільного відтворення. Постійне збільшення 

суспільного багатства, що накопичується, і ускладнення техногенних, 

економічних і соціальних ризиків, що загрожують його збереженню і 

збільшенню, вимагають створення ефективної та масштабної системи 

страхових ресурсів, призначених для своєчасної компенсації непередбачених 

матеріальних збитків. У розвинутих країнах світу страхові компанії за 

потужністю й розмірами проведених інвестиційних вливань конкурують з 

такими загальновизнаними інституціональними інвесторами, як банки та 

інвестиційні фонди. 

У цілому страховий ринок України характеризується наявністю 

проблем, які потребують кардинального вирішення: недосконалість 

нормативно-правового регулювання, зумовлена невідповідністю чинного 

законодавства вимогам європейських стандартів; небезпека подальшої 

тінізації економіки; непрозорість державного регулювання у сфері 

страхування; недокапіталізованість вітчизняних страховиків, яка 

унеможливлює страхування масштабних ризиків в енергетичній, екологічній 

та фінансовій сферах і спиняє розвиток сільськогосподарського та медичного 

страхування; вкрай низький рівень розвитку ринку страхування життя та 

інших видів особистого страхування; нормативно-правова неврегульованість 

діяльності страхових посередників, актуаріїв та аварійних комісарів. 
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Кан-т екон. наук, доц. Губін К. Г. 

В 2014–2017 роках в Україні розпочато чимало соціально-економічних 

реформ, проте далеко не завжди ми бачимо конкретні результати 

перетворень, зокрема в питанні розбудови правової економіки.  

Розмивання та гальмування реформ не можна пояснити лише 

некомпетентністю реформаторів чи складністю перетворень; ця проблема 

має системні підвалини. Необхідно з’ясувати глибинні перешкоди розбудові 

правової економіки в сфері формування доходів у нашій державі та 

розробити комплекс заходів для подолання цих перешкод. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Левковець О. М. 

Глобалізація спричинює трансформацію механізмів економічного 

зростання та розвитку, інновації перетворились на систему перерозподілу 

багатств у світі, інтелектуальна власність – на один із найважливіших 

ресурсів розвитку. Сучасні дослідження доводять, що високий рівень 

охорони і захисту прав інтелектуальної власності не є головною умовою 

формування та ефективного використання державами цього ресурсу, 

оптимальний рівень (що відповідає національним інтересам) залежить від 

рівня соціально-економічного розвитку країни. Для України пошуки 

оптимальної національної моделі охорони і захисту прав інтелектуальної 

власності набувають особливої актуальності в контексті зобов’язань, взятих 

державою в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Набатова О. О. 

Зростаючі темпи глобалізації та транснаціоналізації світового 

господарства поряд із посиленням конкуренції як на національних, так і на 

світовому ринках потребують від суб’єктів господарювання адекватної 

реакції. Інтернаціоналізація діяльності відкриває для підприємств можливості 

не лише розширення ринків збуту, але й підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності, отримання доступу до світових ринків капіталу та 



 17 

технологій. В умовах зниження реальних доходів населення, звуження 

внутрішнього ринку, нерівної конкурентної боротьби з монополіями, саме 

зовнішньоекономічна діяльність може стати одним із способів 

диверсифікації ринків, збереження робочих місць та збільшення прибутків 

для вітчизняних малих та середніх підприємств. Отже, питання вибору рівня 

інтернаціоналізації, формування ефективної міжнародної стратегії є 

актуальними для українського бізнесу.  

 

Кан-т екон. наук, доц. Овсієнко О. В. 

Соціально-економічна система, яка наразі склалася в Україні, навряд чи 

може забезпечити реальну рівноправність та свободу суб’єктів економічної 

діяльності. Адже панування корупції, незахищеність права приватної 

власності, асиметрія у доступі до органів державної влади, значні вади у 

системі розподілу та перерозподілу суспільного продукту деформують базові 

інститути соціально орієнтованої ринкової економіки, зумовлюють численні 

порушення як законодавчо закріплених соціально-економічних прав 

громадян, так і прав, встановлених на основі добровільних угод між 

суб'єктами економічної діяльності. Однією з головних причин цього є 

недосконалість інституціонального середовища, що склалося в Україні.  

Низька якість інститутів формує специфічний тип господарської 

поведінки, коли суб'єктам економічних відносин стає економічно невигідно 

додержуватися легально встановлених норм і правил, що значною мірою 

порушує соціально-економічні права та свободи інших учасників ринкових 

відносин. У свою чергу це породжує нові, подекуди суспільно шкідливі 

інститути (наприклад, корупційна рента, заробітна плата "у конвертах", 

"відкоти" при отриманні державних замовлень  тощо). Усе це актуалізує 

наукові пошуки у сфері інституціонального проектування української 

економіки, спрямовані на: по-перше, визначення особливостей 

інституціонального середовища, яке повертає суб'єктів господарювання до 
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соціально орієнтованого порядку; по-друге, встановлення суб'єктів, 

зацікавлених у створенні такого середовища. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Чуприна О. О. 

Соціальна нерівність у сучасному світі є перешкодою подальшого 

розвитку всієї світової економіки. Для бідних країн її наслідки є руйнівними. 

Саме тому для сучасної України питання розподілу та перерозподілу доходів, 

а також впливу держави на ці процеси є надзвичайно актуальними. Окрім 

цього, рівень та рівномірність розподілу доходів значною мірою 

обумовлюють здатність держави забезпечити реалізацію соціальних та 

економічних конституційних прав, серед яких чільне місце посідає право на 

гідний рівень життя. Суттєві соціально-економічні проблеми в сучасній 

Україні обумовлюють недостатність ресурсів для повноцінної реалізації цих 

прав. За подібних умов роль державних інститутів у покращенні ситуації стає 

надзвичайно важливою, особливо зважаючи на той факт, що  забезпечення 

високого рівня та якості життя населення має бути кінцевою метою розвитку 

будь-якої держави. 

 

1.6 –  

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: 

 

Д-р екон. наук, проф. Шевченко Л. С. 

Проаналізовано сутність процесів злиття і поглинань у сфері 

юридичного бізнесу. Досліджено досвід M&A юридичних фірм у зарубіжних 

країнах. Виявлено особливості менеджменту укрупнення юридичних фірм.  

Розкрито зміст інтеграційних процесів у сучасному бізнесі, сутність та 

види стратегічних альянсів. Обґрунтовано особливості утворення 

міжнародних стратегічних альянсів юридичних фірм та їх відмінності від 

альтернативних структур. Доведено успішність альянсів, які виникають на 
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базі злиття юридичних фірм. Проаналізовано суперечності міжнародних 

стратегічних альянсів в юридичному бізнесі. 

Досліджено сутність новітньої інноваційної моделі соціально-

економічного розвитку та її впровадження в університетській освіті. 

Проаналізовано міжнародний досвід дослідницьких та підприємницьких 

університетів. Охарактеризовано перспективи трансформації 

університетської освіти та необхідність прогнозних досліджень вищої освіти 

в Україні. 

Здійснено SWOT-аналіз та виявлено макроекономічні дисбаланси 

розвитку вищої освіти в Україні. Доведено необхідність дослідження змісту і 

основних засобів забезпечення освітньої безпеки як однієї з найважливіших 

складових економічної безпеки українського суспільства. Сформульовано 

завдання з реформування вищої освіти. 

 

Д-р екон. наук, проф. Гриценко О. А. 

Виявлено економічні основи формування верховенства права, його 

структуру й функціональні форми; доведено, що верховенство права 

виступає компромісом між свободою та рівністю. 

Досліджено теоретико-методологічні принципи функціонування 

верховенства права в забезпечені фундаментальних потреб людини. 

Визначено об’єктивні умови виникнення предмету регулювання 

медичного права на основі виокремлення меріторних благ. 

 

Д-р екон. наук, проф. Камінська Т. М. 

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. 



 20 

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. 

 

Д-р екон. наук, проф. Марченко О. С. 

Обґрунтовано місце та роль юридичного консалтингу в 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. 

 

Д-р екон. наук, проф. Нечипорук Л. В. 

Установлено вплив формування мережевої економіки на страхову 

діяльність, що відстежується через такі форми прояву її властивостей: 

комплементарність і стандартність – створюються агентські мережі 

страховиків, розгортаються різні моделі співпраці банків та страхових 

компаній (bancassurance), відбувається стандартизація умов страхування, що 
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пропонує агентська мережа певного страховика; зовнішні мережеві ефекти – 

за рахунок відкриття нових відділень у різних регіонах розширюється 

агентська мережа (чим більше регіональне покриття та гідний страховий 

портфель має страхова компанія, тим більшою є її ринкова вартість та 

можливість стати об’єктом купівлі та продажу на страховому ринку); ефект 

пастки – можливості страхувальника щодо вибору прийнятної за якістю та 

вартістю (страховим тарифом) страхової послуги, що пропонується на 

добровільній основі, можуть бути вкрай незначними, наприклад, через 

обмежену кількість акредитованих у банку страховиків, та намаганням самих 

банків диктувати їм власні умови щодо страхової послуги; економія на 

масштабі виробництва – електронні та мережеві технології забезпечують те, 

що масштаби здійснення угод мають наднаціональний характер, а витрати 

страховика зводяться майже до мінімуму. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Губін К. Г. 

Охарактеризовано умови реалізації конституційних прав у системі 

формування доходів в Україні. Обґрунтовано, що конституційні права в 

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 запропонованому комплексі заходів «сфери–процедури–органи–

кадри–контроль». 
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Кан-т екон. наук, доц. Левковець О. М. 

Уточнено інституційно-функціональне призначення права 

інтелектуальної власності. Запропоновано критерії оптимальності рівня 

охорони і захисту інтелектуальної власності для національної економіки. 

Обґрунтовано концептуальні орієнтири для формування оптимальної 

національної моделі охорони і захисту прав інтелектуальної власності в 

умовах глобалізації. Основа: відповідність інституційно-функціональному 

призначенню прав інтелектуальної власності, узагальнення глобальних 

тенденцій розвитку сфери інтелектуальної власності, урахування специфіки 

країни. 

Виявлено ризики та потенціал реформування сфери інтелектуальної 

власності в Україні в контексті Угоди про асоціацію з ЄС. Продемонстровано 

потенціал «гнучких» положень угоди ТРІПС для реформування сфери 

інтелектуальної власності з позицій балансування приватного і публічного 

інтересів. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Набатова О. О. 

Схарактеризовано та порівняно за декількома критеріями основні 

стратегії інтернаціоналізації діяльності підприємств, узагальнено фактори, 

що впливають на форму проникнення та присутності фірми на закордонних 

ринках. 

Розкрито особливості торгівельних та кооперативних стратегій виходу 

на зовнішні ринки малого та середнього бізнесу. Проаналізовано основні 

форми, можливості та перешкоди інтернаціоналізації українських малих та 

середніх підприємств.  

Проаналізовано роль, напрями та перспективи використання 

інформаційних технологій у юридичному бізнесі. Аргументовано, що 

конкуренція у юридичному бізнесі посилюється комодитизацією або 

уберизацією юридичних послуг. 
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Схарактеризовано теоретико-методологічний потенціал поведінкового 

підходу до економічного аналізу права. Визначено базові принципи 

концепції усунення відхилень суб’єктів від раціональної поведінки за 

допомогою правових норм – «debiasing through law». Проаналізовано основні 

способи усунення відхилень: зміна юридичних правил «за умовчанням» та 

створення певної «архітектури вибору». 

 

Кан-т екон. наук, доц. Овсієнко О. В. 

На основі функціонального підходу до визначення сутності правової 

економіки обґрунтовано принципи розбудови адекватних правовій економіці 

норм економічної поведінки, які мають: 

1) втілювати економічну свободу економічних агентів, у площині якої 

розкриваються можливості суб'єктів господарських відносин вільно 

розпоряджатися своєю власністю, вибудовувати соціально-економічні 

відносини з іншими його учасниками на добровільній, взаємовигідній основі; 

2) забезпечувати формальну справедливість економічним агентам, у 

площині якої вільна реалізація соціально-економічних прав одного з суб'єктів 

не має призводити до порушення аналогічних фундаментальних прав інших 

суб'єктів господарювання; 

3) формувати суспільно вигідний тип господарської поведінки. Тобто 

витрати, пов’язані з дотриманням вимог правового режиму, мають бути 

нижчими порівняно з витратам на здійснення неформальної діяльності. 

Розкрито суспільну роль правової економіки як середовища, у якому 

формується запит на норми господарської поведінки, покликані спрямувати 

суб'єктів економіки до соціально орієнтованого порядку на основі принципу 

верховенства права. Доведено, що поза середовищем правової економіки 

блокуються суспільні запити на створення таких норм. Адже нерівність у 

можливостях реалізації соціально-економічних прав суттєво впливає на 

процес розподілу та перерозподілу суспільного продукту, що створює у 

певних соціальних груп стійку економічну мотивацію до збереження такого 
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типу господарського порядку, де наявні джерела необґрунтованого 

отримання різноманітних економічних привілеїв. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Чуприна О. О. 

Визначено державний вплив на процеси розподілу та перерозподілу 

доходів в Україні. 

Аргументовано, що найбільш важливі характерні особливості права на 

гідний рівень життя обумовлені його приналежністю до категорії позитивних 

прав, тобто таких, які вимагають від держави наявності необхідних ресурсів 

та здійснення певних додаткових зусиль щодо їх забезпечення. 

Виявлено закономірність, яка спостерігається у сучасному світі: чим 

вище показники соціально-економічного розвитку країн, тим більше 

ймовірність практичної реалізації та відповідного нормативного закріплення 

права на гідний рівень життя їх населення. 

На основі результатів аналізу міжнародних та національних 

нормативних актів доведено, що ситуація з реалізацією соціальних прав в 

Україні, хоча й є набагато кращою порівняно з найбільш відсталими 

країнами світу, все ж таки далека від практики найбільш розвинених країн. 

Доведено, що подолати це відставання можна виключно за наявності 

відповідного економічного підґрунтя, тобто за умови, що країні вдасться 

досягнути стабільно високих темпів економічного зростання. 



 25 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. – 

2.2. – 

2.3. – 

2.4. – 

2.5. – 

 

2.6. На базі кафедри проведено наукові заходи: 

1) Round-Table Discussion «Achievements and issues of development of 

legal services business in Ukraine» (Круглий стіл «Досягнення та проблеми 

розвитку юридичного бізнесу в Україні»), 10 березня 2017 р., м. Харків 

2) Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 

Україні», 28 листопада 2017 р., м. Харків, в якій взяли участь 91 учасник. 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях: 

 Таблиця № 1 

№ 

п/п 
Термін проведення конференції, 

назва, місто 
Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1.  27 січня 2017 International scientific 

Conference «Innovative economy: 

processes, strategies, technologies», 

Klaipeda, Lithuania 

1 

2.  30 січня-07лютого 2017 р. XIII 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Science and сivilization – 

2017», м. Шеффілд, Велика Британія 

1 

3.  14-15 лютого 2017 р. ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Стратегічні пріоритети в ХХІ 

столітті», м. Київ 

1 

4.  17-18 лютого 2017 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Формування та розвиток 

1 
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інноваційного потенціалу економіки 

України», м. Ужгород 

5.  22-30 березня 2017 р. XIII Міжнародна 

науково-практична конференція «Дні 

науки - 2017», м. Прага, Чехія 

1 

6.  24 березня 2017 р. Міжнародна наукова 

конференція «Економіка і менеджмент: 

сучасні трансформації в епоху 

глобалізації», м. Клайпеда, Литва 

1 

7.  4 квітня 2017 р. Международный 

симпозиум «Возможность пан-

европейского компромисса: политика, 

экономика, социум», м. Варшава, 

Польща 

1 

8.  19-20 квітня 2017 р. ІХ міжнародна 

науково-практична конференція 

«Регіональна, галузева та суб’єктна 

економіка України на шляху до 

євроінтеграції», м. Харків 

1 

9.  11 травня 2017 р. Міжнародна науково-

практична Інтернет-конференція 

«Економічний розвиток держави та її 

соціальна стабільність», м. Полтава 

1 

10.  19 травня 2017 р. Міжнародна наукова 

конференція «Сучасні тенденції 

формування соціальної 

відповідальності бізнесу», м. Лісабон, 

Португалія 

1 

11.  23 червня 2017 р. II Міжнародна 

наукова конференція на тему 

«Економіка та соціум: сучасний 

фундамент розвитку людства», м. 

Лейпциг, Німеччина 

1 

12.  26-29 жовтня 2017 р. 5th International 

Scientific Conference «Modern problems 

of management: economics, education, 

health care and pharmacy». Opole, Poland 

1 

13.  30 листопада-07 грудня 2017 р XIII 

International scientific and practical 

Conference «Conduct of modern science – 

2017», м. Шеффілд, Велика Британія 

1 

Всеукраїнські 

1.  1-28 лютого 2017 р. Всеукраїнська 

науково-практична інтернет-

4 
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конференція «Економіко-правові 

аспекти державно-приватного 

партнерства в умовах децентралізації 

економіки України», м. Харків 

2.  10 березня 2017 р. Круглий стіл 

«Achievements and issues of development 

of legal services business in Ukraine», м. 

Харків 

10 

3.  6 квітня 2017 р. ХІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Теорія та практика сучасної 

юриспруденції» м. Харків 

1 

4.  28 листопада 2017 р. Міжрегіональна 

науково-практична конференція 

молодих учених «Інституційне 

середовище становлення та розвитку 

правової економіки в Україні», м. 

Харків 

10 

 

5.  08 грудня 2017 р. Круглий стіл 

«Правове забезпечення адаптації 

інвестиційної моделі розвитку 

економіки України та ринків 

фінансових послуг до права 

Європейського Союзу», м. Харків. 

2 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях узяли:  

1. Велика Британія, м. Шеффілд, XIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Science аnd сivilization – 2017», зав. каф., проф. Шевченко Л.С. 

2. Велика Британія, м. Шеффілд, XIII International scientific and practical 

Conference «Conduct of modern science – 2017», доц. Губін К.Г. 

3. Литва, м. Клайпеда, International scientific Conference «Innovative 

economy: processes, strategies, technologies», проф. Гриценко О.А. 

4. Литва, м. Клайпеда, Міжнародна наукова конференція «Економіка і 

менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації», зав. каф., проф. 

Шевченко Л.С. 

5. Німеччина, м. Лейпциг, II Міжнародна наукова конференція на тему 

«Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства», зав. каф., 

проф. Шевченко Л.С. 
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6. Польща, м. Варшава, Международный симпозиум «Возможность 

пан-европейского компромисса: политика, экономика, социум», проф. 

Гриценко О.А. 

7. Польща, м. Ополе, 5th International Scientific Conference «Modern 

problems of management: economics, education, health care and pharmacy», 

проф. Камінська Т.М. 

8. Португалія, м. Лісабон, Міжнародна наукова конференція «Сучасні 

тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу», зав. каф., проф. 

Шевченко Л.С. 

9. Чехія, м. Прага,XIII Міжнародна науково-практична конференція 

«Дні науки - 2017», доц. Губін К.Г. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Монографії: 

1.Social and economic changes of contemporary society. Monograph. Opole 

: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – зав. каф., 

проф. Шевченко Л.С., проф. Гриценко О.А. (за кордоном). 

2. Strategic estimations and vectors of Ukraine’s social and economic 

development in the conditions of Europien integration and the world partnership: 

monograph / edited by V. Yathenko. – Agenda Publishing House, Coventry, 

United Kingdom., 2017. (Авторський внесок: Розд. 4.3. Інтернаціоналізація 

юридичного бізнесу: вибір ефективної стратегії. С. 287-296. – 0,65 друк. арк.) 

– зав. каф., проф. Шевченко Л.С. (за кордоном). 

3. Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty ekonomiczne. – 

Ополе (Польща). – 2017. (Авторський внесок: розділ «Сучасні підходи до 

управління юридичним консалтингом в умовах нової економіки масової 

співпраці». – С. 184-190. – 1,0 друк. арк.). – проф. Марченко О.С. (за 

кордоном). 

4.Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

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

Харків, 2017. – 271 с. 

5. Правове та законодавче забезпечення економічної безпеки України : 

монографія / НДІ ПЗІР. – Харків: Право, 2017. (Авторський внесок: розділ 

Реформування вищої освіти як найважливіша умова забезпечення 

економічної безпеки українського суспільства. – 1,1 друк. арк.). – зав. каф., 

проф. Шевченко Л.С. 

6. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна 

монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків, 2017. – 488 с. – проф. 

Гриценко О.А., проф. Камінська Т.М. 

 

3.2. – 
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3.4. Усього статей у наукових виданнях: 19 / 11 друк. арк. 
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3.4.1. – 3/1,65 друк. арк. 

1. Hrytsenko A.A., Hrytsenko O.А. Noodirizhim: essence, principles and 

mechanisms of implementation // «Sciences of Europe» - Editorial office: 

Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha. – 2017. – С. 19-28. (0,4 друк.арк.) 

2. Гриценко Е. А. Верховенство права как компромисс между 

свободой и равенством // Философия хозяйства. Альманах Центра 

общественных наук и экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. – 2017. – № 3. – С. 266-277 (0,5 друк.арк.). 

3. Nechyporuk L.V. The insurance market of Ukraine in the global 

economy // Eurasian Academic Research Journal. – 2017. – №4 (10). – С. 8-13. 

(0,75 друк. арк.). 

 

3.4.2. – 

 

3.4.3. 16 / 9,35 друк. арк. 

1. Шевченко, Л. С. Злиття і поглинання в юридичному бізнесі: 

економічний аспект проблеми / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та 

право. – 2017. – № 1 (28). – С. 88-97 (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). 

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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2. Шевченко, Л. С. Міжнародні стратегічні альянси в юридичному 

бізнесі / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2 (29). – 

С. 36-49. (0,8 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. Шевченко, Л. С. Innovative transformations of the legal business and 

legal education // Економічна теорія та право. – 2017. – № 3 (30). – С. 64-73 

(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). 

4. Гриценко О. А. Економічні підходи до пошуку предмету 

регулювання медичного права // Економічна теорія та право. – 2017. – № 1 

(28). – С. 76-87. (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). 

5. Гриценко О. А. Економіка та право: перспективний напрям наукових 

досліджень (роздуми щодо внеску Гвідо Калабрезі у наукові дослідження у 
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галузі «Право та економіка») // Економічна теорія та право. – 2017. – № 3 

(30). – С. 56-63. (0,6 друк. арк.). 
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Indexing (DRJI), JOURNAL FACTOR, Scientific World Index, Open Academic Journals 
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(JIF). 

7. Марченко О. С. Фундаментальне дослідження інноваційного 
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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). 

13. Левковець О. М. Реформування сфери інтелектуальної власності в 

Україні: пошук оптимальної моделі // Економічна теорія та право. - 2017. - № 

4 (31). (0,85 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). 

14. Набатова О. О. Стратегії інтернаціоналізації малого та середнього 

бізнесу в Україні // Економічна теорія та право. – 2017. – № 3. – С.21-31 (0,8 

д. а.). 

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). 
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15. Овсієнко О. В. Правова економіка та її роль у формуванні 

ефективних норм господарської поведінки // Економічний простір. – 2017. – 

№ 122. – С. 18-27. (0,6 друк. арк.).  

Журнал внесено до міжнародних науково-метричних баз даних: Index Copernicus 

(IC), РІНЦ, УНЖ (Українські наукові журнали), Google Scholar, Advanced Science Index. 

16. Чуприна О. О., Овсієнко О. В. Нормативне закріплення і практична 

реалізація права на гідний рівень життя в Україні та світі // Економічний 

простір. – 2017. – № 122. – С. 64-75. (особистий внесок 0,6 друк. арк.).  

Журнал внесено до міжнародних науково-метричних баз даних: Index Copernicus 

(IC), РІНЦ, УНЖ (Українські наукові журнали), Google Scholar, Advanced Science Index. 

 

3.5. –  

 

Наукових праць, опублікованих викладачами кафедри економічної 

теорії у 2017 році в закордонних виданнях, які мають імпакт-фактор, немає. 

 

Таблиця № 3 

Всього 

друкован

ої 

продукції 

Монографі

ї 
Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на 

конференція

х 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом 

Міністерства 

освіти  

Підручник

и, 

навчальні 

посібники, 

конспекти 

лекцій 

Збірники 

норматив

ної 

літератур

и 

Кодекси, 

коментарі 
Кількість 

друк. 

арк. на 

одного 

викладач

а 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

64 / 34,95 6 / 15,1 19 / 11,0 39 / 8,85 – – – – 3,2 

 

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

 

4.1. – 

4.2. Зав. каф., проф. Шевченко Л.С. узяла участь як експерт у 

загальнонаціональному дослідженні проблем соціальної безпеки в Україні, 

яке проводилося Національною академією державного управління при 

Президентові України, Львівським регіональним інститутом державного 

управління, НАН України та Інститутом економіки промисловості НАН 

України у квітні 2017 р. 

Викладачі кафедри економічної теорії Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого протягом 2017 року сумісно з 

працівниками аудиторської фірми здійснили консультаційний проект, 

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

моделей поєднання економічного та юридичного контентів в освітніх 

програмах з підготовки правознавців. 

1. Були прочитані лекції за проблемами: 

«Економічна теорія права як методологічна основа загальних та 

спеціальних навчальних дисциплін з підготовки фахівців з права». Шевченко 

Л. С., зав. кафедрою, проф.  

«Інституціональна теорія прав власності». Гриценко О. А., проф. 

«Економічні засади медичного права». Камінська Т. М., проф. 

«Мікроекономіка юридичного консалтингу». Марченко О. С., проф. 

«Економічний контент фінансового та банківського права». 

Нечипорук Л. В., проф. 

«Українські реформи: економічний та юридичний зміст». Вовк І. 

А., доц. 

«Економіко-правові засади національної системи формування доходів». 

Губін К. Г., доц. 

«Економічні заходи захисту права інтелектуальної власності». 

Левковець О. М., доц. 
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««Економіка та право»: освітній потенціал та проблеми впровадження в 

систему юридичної освіти». Набатова О. О., доц. 

«Інвестування: економічні основи правового регулювання». 

Овсієнко О. В., доц. 

«Економічна теорія податків та податкове право». Чуприна О. О., доц. 

2. Розроблено пропозиції: 

Включення до переліку загальних навчальних дисциплін з підготовки 

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

аналіз правових актів». 

Впровадження системи індивідуальної практики (стажування) 

студентів університету в аудиторських, юридичних та інших консалтингових 

фірмах, в послугах яких поєднуються правові та економічні складові. 

Включення до навчальних планів лекцій та практичних занять фахівців, 

які здійснюють практичну діяльність в сферах консалтингу та аудиту. 

Проведення міжкафедральних круглих столів з проблем, розв’язання 

яких потребує економічного та правового аналізу. Довідка про впровадження 

№ 30 від 25 листопада 2017 р.  

 

4.3. – 

4.4. – 
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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-р екон. наук, професор Шевченко Л.С., 

провідні вчені: д-р екон. наук, професор Гриценко О.А., д-р екон. наук, 

професор Камінська Т.М., д-р екон. наук, професор Марченко О.С., д-р екон. 

наук, професор Нечипорук Л.В. 

 

5.2. – 

 

5.3. Доцент Овсієнко О.В. надала відгук на кандидатську дисертацію 

Пустового Олександра Дмитровича.  

 

5.4. Викладачі кафедри надали 2 відгуки на автореферати докторських 

дисертацій та 5 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій (зав. 

каф., проф. Шевченко Л.С., проф. Камінська Т.М., проф. Марченко О.С.). 

 

 

 

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 2017 році в 

гуртку працювали 68 студентів. 

 

7.2. 68 тез (6,8 друк. арк.). 

 

7.3. –  

 

 

 

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. – відповідальним 

секретарем 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 

 

Зав. каф., проф. Шевченко Л.С. нагороджена грамотою Харківської 

обласної ради за сумлінну плідну працю, вагомий особистий внесок у 

розвиток науки й освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 

високий професіоналізм та з нагоди Дня науки (травень, 2017 р.). 

 

 

 

10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

 

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; 

 

 

 

 

Зав. кафедри 

економічної теорії                                                                Л.С. Шевченко  


