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

    Інновації у юридичному консалтингу, 1,5 друк. арк. 

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

     Інновації у юридичному консалтингу, 2,9 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:  

1 монографія (співавтор) – 0,5 друк. арк.;  

4 статті у фахових наукових збірниках – 1,4 друк. арк.;  

4 тези – 1,0 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

- обґрунтовано зміст та принципи інтегрованого підходу до 

стратегічного управління юридичним бізнесом та визначено стратегію 

управління інтелектуальним капіталом юридичного консалтингу як ресурсу 

інновацій, яка сполучає загальні стратегії розвитку бізнес-організацій у будь-

якій сфері діяльності, які певним чином адаптуються до організаційно-

економічних характеристик юридичного бізнесу, і специфічні стратегії, що 

відбивають особливості інтелектуального підприємництва в сфері правової 

допомоги; 

- обґрунтовано системний підхід до визначення соціально-економічної 

ефективності юридичного консалтингу, складовими змісту якої є: 1) 

макроекономічна результативність – місце та роль юридичного консалтингу 

у національні економіці, сфері послуг, зовнішньоекономічному секторі та 

його частка у їх економічних результатах; 2) мікроекономічна 

результативність, що визначається витратами та доходами суб’єктів 

юридичного бізнесу, їх прибутковістю, рентабельністю, віддачою ресурсного 

потенціалу та капіталу, часткою ринку юридичних послуг тощо; 3) 

наноекономічною результативністю – віддачою ресурсного потенціалу та 

окремих ресурсів суб’єктів юридичного консалтингу, прибутковістю певних 

юридичних практик та послуг; 4) соціально-економічні ефекти юридичного 

консалтингу, які пов’язані з реалізацією його власних і вмінених функцій як 

суспільного інституту та характеризують його вплив на розвиток правової 

держави та правової економіки, який може бути позитивним, негативним, 

індиферентним;  

- розроблено концептуальні та методичні засади інвестиційного 

підходу до аналізу наноекономічної результативності юридичного 

консалтингу, за яким витрати суб’єктів юридичного бізнесу на оплату праці 

юристів, їх навчання, підвищення кваліфікації тощо визначаються як 
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інвестиції в їх фірмово-специфічний людський капітал – знання, здібності, 

навички професійної юридичної діяльності.  Запропоновано показник віддачі 

інвестицій у людський капітал юристів як співвідношення валового доходу 

юридичної фірми (з відрахуванням витрат на юридичний персонал) та витрат 

на юридичний персонал за рік. на основі показника віддачі інвестицій 

юридичних фірм у людський капітал юристів. На інвестиційному підході 

повинна базуватися сучасна концепція управління юридичним персоналом як 

пріоритетним ресурсом інноваційного консалтингового бізнесу; 

- доведено, що значний розрив між обсягами інвестицій у людський 

капітал юристів і валового доходу українських юридичних фірм свідчить:1) 

про застосування моделі дешевої робочої сили як основи забезпечення 

ефективності юридичного консалтингу, що призводить до втрат якості 

юридичних послуг, репутації юридичних фірм, їх трансформації у 

квазіконсалтингові фірми, втрат професійного рівня консалтингової 

діяльності, дисфункції юридичного консалтингу; 2) про значну тінізацію 

юридичного бізнесу в Україні, зокрема в сфері оплати праці; 

- обґрунтовано необхідність реструктуризації українського юридичного 

бізнесу з метою підвищення його інноваційності, що обумовлено викликами 

економічної глобалізації та євроінтеграції, економічними та соціальними 

реформами, трансформаціями національного та світового ринків 

консалтингових послуг.  

 

5. -  

 

6.  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

Протягом 2018 року на кафедрі паразитології та тропічних захворювань 

Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України 

здійснювався консультаційний проект з розробки економічно обґрунтованих 

цін на лабораторні дослідження відповідно до принципів медичної реформи.  

Розроблено методику ціноутворення, яка ураховує особливості методу 

діагностики та кратність лабораторних досліджень (ітеративний підхід), 

визначення мінімального та максимального рівня цін (мінімаксний підхід). 

Запропонована методика розрахунку траєкторії ціни на лабораторні 

дослідження сприяє досягненню високої якості та результативності 

діагностики; стимулюванню пацієнтів до повторних аналізів, що необхідно 

для досягнення достовірного результату лабораторного дослідження 

захворювань.  

 

7. –  

 

8. Участь у конференціях, семінарах (повна назва конференції, дата та 
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місце проведення): 

Інтернет-конференція «Економіко-правові засади формування та 

розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації економіки 

України», 20 лютого 2018 р., Харків, Україна.  

International scientific-practical conference «Innovation management in 

marketing: modern trends and strategic imperatives», April 12-13th, 2018, Poznan, 

Poland; 

Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та право» з 

концептуальних засад креативної економіки, обґрунтованих у монографії С. 

А. Давимуки та Л. І. Федулової «Креативний сектор економіки: досвід та 

напрями розбудови», НЮУ імені Ярослава Мудрого, 15 березня 2018 р.  

Наукова дискусія на кафедрі економічної теорії НЮУ імені Ярослава 

Мудрого за підтримки редакційної колегії збірника наукових праць 

«Економічна теорія та право» «Сучасна економічна та управлінська освіта: 

інноваційний вектор розвитку», НЮУ імені Ярослава Мудрого, 15-17 травня 

2018 р.  

 

9. Видавнича діяльність: 

 

Монографія: 

Марченко О. С. Стратегії управління юридичним бізнесом у контексті 

інтегрованого підходу. Nowoczesne zarządzanie: ekonomia і administracja. 

Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 

2018. Pp. 75-82. Pp. 216. (0,5 д.а.). 

 

Наукові статті: 

Марченко О. С. Соціально-економічна ефективність юридичного 

консалтингу у контексті інвестиційного підходу. Економічна теорія та 

право. 2018. № 2 (33). С. 91-107. DOI: DOI: 10.31359/2411-5584-2018-33-2-91 

(0,5 д. а.). 

Марченко О. С. Макро- та мікроекономічні критерії ефективності 

юридичного консалтингу. Економічна теорія та право. 2018. № 3 (34). С. 91-

107. DOI: 10.31359/2411-5584-2018-34-3-92 (0,5 д.а.). 

Бодня Е. И., Марченко О. С. Шевченко Л. С. Бодня И. П., Кадельник Л. 

О. Итеративный подход к ценообразованию на лабораторные услуги при 

предоставлении медицинской помощи. Georgian medical news. 2018. № 12 

(285). (авт. внесок 0,2 друк. арк.). 

Olga Marchenko, Nataliia Maryniv, Olga Yarmak Innovation as a factor of 

the socio-economic efficiency of tax consulting. Baltic Journal of Economic 

Studies. 2018. Vol. 4 No. 4 (September). P. 238-243 (авт. внесок 0,2 друк. арк.).   

 

Тези: 

Марченко О. С. Юридичний консалтинг як складова інфраструктури 

регіонального розвитку. Економіко-правові засади формування та розвитку 
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регіональної інфраструктури в умовах децентралізації економіки України: 

матеріали Інтернет конференції, Харків, лютий 20, 2018 р. Харків: ХДУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2018. URL: 

http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/1672 (0,25 дрк. арк.) 

Марченко О. С., Ярмак О. В. Управління якістю як чинник 

конкурентоспроможності інтелектуальних послуг. International Scientific-

Practical Conference Innovation Management in Marketing: Modern Trends and 

Strategic Imperatives: Conference Proceedings, April12-13th, 2018. Poznan, 

Poland: WSPiA Publishing. 308 pages. Р. 34-37. (Частка Марченко О. С. – 0, 25 

д. а.). 

Марченко О. С. Інтелектуальний краудсорсинг як технологія 

подолання бар’єрів доступу до знаннєвих ресурсів креативної діяльності / 

Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та право» з 

концептуальних засад креативної економіки, обґрунтованих у монографії С. 

А. Давимуки та Л. І. Федулової «Креативний сектор економіки: досвід та 

напрями розбудови», НЮУ імені Ярослава Мудрого, 15 березня 2018 р. 

Економічна теорія та право. 2018. № 2. С. 149-172. DOI: 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-149 (0,25 д.а.). 

Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Камінська Т. М., Марченко О. С., 

Вовк І. А., Левковець О. М., Овсієнко О. В. Сучасна економічна та 

управлінська освіта: інноваційний вектор розвитку / Наукова дискусія в 

редакції журналу «Економічна теорія та право» Економічна теорія та право. 

2018. № 3. С. 132-151. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-34-3-132  

(1,2 д.а.; частка автора – 0,25 д.а.). 

 

9.1. Бодня Е. И., Марченко О. С. Шевченко Л. С. Бодня И. П., 

Кадельник Л. О. Итеративный подход к ценообразованию на лабораторные 

услуги при предоставлении медицинской помощи. Georgian medical news. 

2018. № 12 (285). (авт. внесок 0,2 друк. арк.).  

Журнал індексується в MEDLINE, Scopus, Pub Med.  

Olga Marchenko, Nataliia Maryniv, Olga Yarmak. Innovation as a factor of 

the socio-economic efficiency of tax consulting. Baltic Journal of Economic 

Studies. 2018. Vol. 4 No. 4 (September). P. 238-243 (авт. внесок 0,2 друк. арк.).   

Збірник індексується Index Copernicus, Directory of Open Access 

Journals (DOAJ), Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science, 

Research Papers in Economics (RePEc), European Reference Index for the 

Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) 
 

9.2. Публікації в інших наукометричних базах: 

Наукові статті: 

1. Марченко О. С. Соціально-економічна ефективність юридичного 

консалтингу у контексті інвестиційного підходу. Економічна теорія та право. 

2018. № 2 (33). С. 91-107. DOI: DOI: 10.31359/2411-5584-2018-33-2-91 (0,5 д. 

а.). 
Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у таких міжнародних 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-149
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-34-3-132
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наукометричних базах: Index Copernicus International,  Google Scholar, Central and 

Eastern European Online Library (CEEOL), Ulrich’s Periodicals Directory, Infobase Index, Cite 

Factor, Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos Impact Factor, International Innovative 

Journal Impact Factor (IIJIF), Academic Research Index (ResearchBib), Directory of Research 

Journals Indexing (DRJI), Journal Factor, The Journal Impact Factor (JIF), Scientific World 

Index, Open Academic Journal Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library 

Index, а також базах даних «Наукова періодика України» та «Бібліометрика української 

науки» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

 

2. Марченко О. С. Макро- та мікроекономічні критерії ефективності 

юридичного консалтингу. Економічна теорія та право. 2018. № 3 (34). С. 91-

107. DOI: 10.31359/2411-5584-2018-34-3-92(0,5 д. а.). 

Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у таких міжнародних 

наукометричних базах: Index Copernicus International, Google Scholar, Central and Eastern 

European Online Library (CEEOL), Ulrich’s Periodicals Directory, Infobase Index, Cite Factor, 

Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos Impact Factor, International Innovative Journal 

Impact Factor (IIJIF), Academic Research Index (ResearchBib), Directory of Research Journals 

Indexing (DRJI), Journal Factor, The Journal Impact Factor (JIF), Scientific World Index, Open 

Academic Journal Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library Index, а також 

базах даних «Наукова періодика України» та «Бібліометрика української науки» 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  

Тези: 

1. Марченко О. С. Інтелектуальний краудсорсинг як технологія 

подолання бар’єрів доступу до знаннєвих ресурсів креативної діяльності / 

Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та право» з 

концептуальних засад креативної економіки, обґрунтованих у монографії С. 

А. Давимуки та Л. І. Федулової «Креативний сектор економіки: досвід та 

напрями розбудови», НЮУ імені Ярослава Мудрого, 15 березня 2018 р. 

Економічна теорія та право. 2018. № 2. С. 149-172. DOI: 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-149 (0,25 д.а.). 
Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у таких міжнародних 

наукометричних базах: Index Copernicus International, Google Scholar, Central and Eastern 

European Online Library (CEEOL), Ulrich’s Periodicals Directory, Infobase Index, Cite Factor, 

Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos Impact Factor, International Innovative Journal 

Impact Factor (IIJIF), Academic Research Index (ResearchBib), Directory of Research Journals 

Indexing (DRJI), Journal Factor, The Journal Impact Factor (JIF), Scientific World Index, Open 

Academic Journal Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library Index, а також 

базах даних «Наукова періодика України» та «Бібліометрика української науки» 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  

2. Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Камінська Т. М., Марченко О. С., 

Вовк І. А., Левковець О. М., Овсієнко О. В. Сучасна економічна та 

управлінська освіта: інноваційний вектор розвитку / Наукова дискусія в 

редакції журналу «Економічна теорія та право» Економічна теорія та право. 

2018. № 3. С. 132-151. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-34-3-132  

(1,2 д.а.; частка автора – 0,25 д.а.). 
Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у таких міжнародних 

наукометричних базах: Index Copernicus International, Google Scholar, Central and Eastern 

European Online Library (CEEOL), Ulrich’s Periodicals Directory, Infobase Index, Cite Factor, 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-149
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-34-3-132
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Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos Impact Factor, International Innovative Journal 

Impact Factor (IIJIF), Academic Research Index (ResearchBib), Directory of Research Journals 

Indexing (DRJI), Journal Factor, The Journal Impact Factor (JIF), Scientific World Index, Open 

Academic Journal Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library Index, а також 

базах даних «Наукова періодика України» та «Бібліометрика української науки» 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  

 

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.- 

14. - 

15. - 

16. - 

17. -  

18. - 

Інше: Член спеціалізованої вченої ради Д64.051.01 у Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна 

 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 4 від 30 листопада 2018 р.  

 

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

 


