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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ 

 

1.1. Науково-дослідна робота викладачів кафедри економічної теорії в 

2018 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.  

 

1.2.  

1. Шевченко Л.С., д-р екон. наук, проф., зав. кафедрою 

«Сучасні форми і методи управління бізнес-організаціями в умовах 

конкуренції», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 6,45 друк. арк. 

Монографії: 

1. «Development trends in legal science and practice: the experience of 

countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine», розділ «Law & 

Management: новий напрям наукових досліджень та управлінської практики», 

1,35 друк. арк.  

2. «Modern management: economy and administration», розділ 

«Стратегічний консалтинг в економічній сфері», 0,5 друк. арк.  

Статті: 

1. «International law firm networks: strategic partnership in the global 

competitive environment», «Економічна теорія та право», № 1 (32), 0,9 друк. 

арк. 

2. «Корпоратизація державних університетів: про що попереджають 

зарубіжні вчені?», «Економічна теорія та право», № 2 (33), 0,8 друк. арк. 

3. «Інноваційні інструменти юридичного менеджменту», «Право та 

інновації», № 1, 0,5 друк. арк. 
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4. «Нова модель економічної діяльності чи приватизація 

університетів?», «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики», № 3, 0,7 друк. арк. 

5. «Итеративный подход к ценообразованию на лабораторные услуги 

при предоставлении медицинской помощи»,  «Georgian medical news», № 12 

(285), 0,2 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Конкурентний бізнес-консалтинг для менеджерів», II International 

Scientific Conference «Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies», 

26 січня 2018, Kielce, Poland, 0,25 друк. арк. 

2. «Нова модель економічної діяльності закладів  вищої освіти в 

Україні», 7 th International Scientific Conference «Problems and Prospects of 

Territories’ Socio-Economic Development», 4-7 квітня 2018, Opole, Poland, 0,25 

друк. арк. 

3. «Ринок юридичних послуг: особливості сегментування», 

International Scientific-Practical Conference «Innovation Management in 

Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives», 12-13 квітня 2018, 

Poznan, Poland, 0,25 друк. арк. 

4. «Креативний університет та інтелектуальне підприємництво», 

«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»», 15 березня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

5. «Попит на вищу освіту в Україні: чи будуть відмирати професії 

економіста, менеджера та юриста?», International Scientific Conference «From 

the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area», 24 серпня 

2018, Riga, Latvia, 0,25 друк. арк. 

6. «Сучасна економічна та управлінська освіта: інноваційний вектор 

розвитку», «Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та 
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право»», 15-17 травня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 

2. Гриценко О. А., д-р екон. наук, проф. (0,75 ставки до 3.09.2018) 

«Цифрова економіка: проблеми організації та менеджменту», 1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 2,7 друк. арк. 

Статті: 

1. «Social and economic background of a confrontation as escalation of 

contemporary contradictions», «Економічна теорія та право», № 1 (32), 0,3 

друк. арк. 

2. «Цифрова економіка: сучасні виклики для економістів та 

правознавців», «Економічна теорія та право», № 2 (33), 0,6 друк. арк. 

3. «Dominacia prava joko kompromis migdy wotnosig a row noscia», 

«Koncepcja odrebnie-wspolnego swiata jako podstawa metodologiczna 

kompromisu paneuropejskiego Kompromis jako zasada, szy wybor?», 0,4 друк. 

арк. 

Тези: 

1. «Умови формування ринку цифрових технологій», ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Розвиток сучасних міжнародних 

економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники», 2 

березня 2018 р., м. Одеса, 0,3 друк. арк.  

2. «Цифрова економіка як об’єкт дослідження економічної теорії», II 

International Scientific Conference «Innovative Economy: Processes,Strategies, 

Technologies», 26 січня 2018, Kielce, Poland, 0,3 друк. арк. 

3. «Цифровий капітал в системі економічних відносин», Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні напрямки розвитку ринкової 

економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості», 6 

квітня 2018 р., м. Запоріжжя, 0,3 друк. арк. 

4. «Креативність в епоху цифрових технологій», «Наукова дискусія в 

редакції журналу «Економічна теорія та право» з концептуальних засад 
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креативної економіки, обґрунтованих у монографії С. А. Давимуки та Л. І. 

Федулової «Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови»», 

15 березня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

5. «Сучасна економічна та управлінська освіта: інноваційний вектор 

розвитку», «Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та 

право»», 15-17 травня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 

3. Камінська Т.М., д-р екон. наук, проф. (0,75 ставки до 3.09.2018) 

«Удосконалення медичного менеджменту в умовах реформування 

охорони здоров’я», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 18,3 друк. арк. 

Підручник: 

1. «Основи економічної теорії: підручник для медичних коледжів», 16,0 

друк. арк. 

Монографія: 

«Innovation and Information Technologies in the Social and Economic 

Development of Society», Розділ «Innovations in Social Health Insurance», 0,5 

друк. арк.). 

Стаття: 

1. «Аналіз фінансових ризиків реформи первинної медицини в 

Україні», «Економічна теорія та право», № 1 (32), 0,6 друк. арк. 

Тези: 

1. «Developed marketing and management as a condition for integration of 

Ukrainian business», International scientific conference «The Formation of a 

Modern Competitive Environment: Integration and Globalization», 25 травня 

2018, Greenwich, UK, 0,23 друк. арк. 

2. «Переваги та загрози реформи фінансування охорони здоров’я в 

Україні», International Scientific Conference «Advances of Science», 22 червня 

2018. Czech Republic, Karlovy Vary, 0,28 друк. арк. 
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3. «Шляхи залучення інвестицій в охорону здоров’я регіонів 

України», Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 

присвячена 100-річчю НАН України «Економіко-правові засади формування 

та розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації  економіки 

України», 1-28 лютого 2018 р., м. Харків, 0,15 друк. арк. 

4. «Medical reform and contradictions of financial management», 

«Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 95-

річному ювілею з дня заснування кафедри громадського здоров’я та 

управління охороною здоров’я ХНМУ», 24 жовтня 2018 р., м. Харків, 0,2 

друк. арк. 

5. «Сучасна економічна та управлінська освіта: інноваційний вектор 

розвитку», «Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та 

право»», 15-17 травня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 

4. Марченко О.С., д-р екон. наук, проф. (0,75 ставки до 3.09.2018) 

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

Опубліковано 2,9 друк. арк. 

Монографія: 

1. «Nowoczesne zarządzanie: ekonomia і administracja», розділ 

«Стратегії управління юридичним бізнесом у контексті інтегрованого 

підходу», 0,5 друк. арк. 

Статті: 

1. «Соціально-економічна ефективність юридичного консалтингу у 

контексті інвестиційного підходу», «Економічна теорія та право», № 2 (33), 0,5 

друк. арк. 

2. «Макро- та мікроекономічні критерії ефективності юридичного 

консалтингу», «Економічна теорія та право», № 3 (34), 0,5 друк. арк. 

3. «Итеративный подход к ценообразованию на лабораторные услуги 

при предоставлении медицинской помощи», «Georgian medical news», № 12 

(285), 0,2 друк. арк. 
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4. «Innovation as a factor of the socio-economic efficiency of tax 

consulting», «Baltic Journal of Economic Studies», Vol. 4 No. 4 (September), 0,2 

друк. арк. 

Тези: 

1. «Юридичний консалтинг як складова інфраструктури регіонального 

розвитку», Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Економіко-правові засади формування та розвитку регіональної 

інфраструктури в умовах децентралізації економіки України», 20 лютого 

2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

2. «Управління якістю як чинник конкурентоспроможності 

інтелектуальних послуг», International Scientific-Practical Conference 

«Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic 

Imperatives», 12-13 квітня 2018, Poznan, Poland, 0, 25 друк. арк. 

3. «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»», 

15 березня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

4. «Сучасна економічна та управлінська освіта: інноваційний вектор 

розвитку», «Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та 

право»», 15-17 травня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 

5. Нечипорук Л.В., д-р екон. наук, проф. (0,75 ставки до 3.09.2018) 

«Управління інноваційним розвитком страхового захисту в Україні», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,3 друк. арк. 

Монографії: 

1. «Фінансова поведінка суб’єктів господарювання в умовах кризових 

явищ і ризиків», розділ «Інституціональні зміни та їх вплив на діяльність 

суб’єкта господарювання», 1,0 друк. арк. 
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2. «Академическая среда второй половины ХХ века: харьковский 

контекст», розділ «Верность профессии», 0,35 друк. арк.  

3. «Третий возраст: обоснованность оптимизма», розділ «Финансовая 

грамотность людей пожилого возраста», 1,0 друк. арк. 

Стаття: 

1. «Фінансова інклюзія в контексті страхових послуг», «Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», № 3, 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. «Страхування життя в трансформації системи соціального захисту 

населення на шляху євроінтеграції», IV Міжнародна науково-практична 

конференція «Страховий ринок України на шляху євроінтеграції», 17 квітня 

2018 р., м. Київ, 0,25 друк. арк. 

 

6. Вовк І.А., кан-т екон. наук, доц. (0,5 ставки до 3.09.2018) 

«Межі правового регулювання як проблема права і економіки», 0,75 

друк. арк. 

Опубліковано 1,0 друк. арк. 

Стаття: 

1. «Верховенство права і економіка: пошук взаємозв’язків», 

«Економічна теорія та право», № 3 (34), 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. «Сучасна економічна та управлінська освіта: інноваційний вектор 

розвитку», «Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та 

право»», 15-17 травня 2018 р., м. Харків, 0,1 друк. арк.  

2. «Економічні показники при вимірюванні верховенства права», 

Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Економіка, менеджмент і право у ХХІ столітті: стратегічні пріоритети 

розвитку», 27 листопада 2018 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

 

7. Губін К.Г., кан-т екон. наук, доц. (0,5 ставки до 3.09.2018) 
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«Актуальні напрями реформування української системи формування 

доходів», 0,75 друк. арк. 

Опубліковано 1,8 друк. арк. 

Статті: 

1. «Управління структурою конкурентних переваг фірми в межах 

системи формування доходів», «Економічна теорія та право», № 2 (33), 0,6 

друк. арк. 

2. «Розвиток бізнес-консалтингу в Україні: проблема корупційної 

ренти та її розв’язання», «Економічна теорія та право», № 4 (35), 0,8 друк. 

арк. 

Тези: 

1. «Проблеми розвитку сфери бізнес-консалтингу в Україні», 

Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Економіка, менеджмент і право у ХХІ столітті: стратегічні пріоритети 

розвитку», 27 листопада 2018 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

2. «Корупційна рента як фактор деформації сфери бізнес-консалтингу в 

Україні», XIV міжнародна науково-практична конференція «Освіта та наука 

без меж – 2018», 07-15 грудня 2018 р., м. Перемишль, Польща, 0,3 друк. арк. 

 

8. Левковець О.М., кан-т екон. наук, доц. (0,5 ставки до 3.09.2018) 

«Інституційне середовище інноваційних процесів в умовах 

глобалізації», 0,75 друк. арк. 

Опубліковано 1,75 друк. арк. 

Стаття: 

1. «Інноваційний консалтинг як технологія управління розвитком 

бізнес-організації», «Економічна теорія та право», № 4 (35)., 0,8 друк. арк. 

Тези: 

1.  «Потенціал інтерактивних лекцій у контексті імплементації 

компетентнісного підходу у вищій освіті», ХІІ конференція школи 

педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені 
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Ярослава Мудрого «Компетентнісний підхід і якість вищої юридичної 

освіти», березень 2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

2. «Стратегічний аналіз інноваційного потенціалу бізнес-структур як 

технологія інноваційного консалтингу», Міжрегіональна науково-практична 

конференція молодих учених «Економіка, менеджмент і право у ХХІ 

столітті: стратегічні пріоритети розвитку», 27 листопада 2018 р., м. Харків, 

0,2 друк. арк. 

3. «Бізнес-модель відкритих інновацій у формуванні креативної 

економіки: потенціал та ризики», «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»», 15 березня 2018 р., м. 

Харків, 0,25 друк. арк. 

4. «Сучасна економічна та управлінська освіта: інноваційний вектор 

розвитку», «Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та 

право»», 15-17 травня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 

9. Набатова О.О., кан-т екон. наук, доц. (0,5 ставки до 3.09.2018) 

«Поведінкові аспекти прийняття економічними суб’єктами фінансових 

та інвестиційних рішень», 0,75 друк. арк. 

Опубліковано 1,3 друк. арк. 

Стаття: 

1. «Від гіпотези ефективних ринків до теорії поведінкових фінансів», 

«Економічна теорія та право», № 3 (34), 0,8 друк. арк. 

Тези: 

1. «Базові принципи теорії поведінкових фінансів», XIII International 

scientific and practical сonference «Conduct of modern science – 2018», 30 

листопада-7 грудня 2018, Sheffield, 0,25 друк. арк. 

2. «Теоретичне підґрунтя поведінкових фінансів», Міжрегіональна 

науково-практична конференція молодих учених «Економіка, менеджмент і 
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право у ХХІ столітті: стратегічні пріоритети розвитку», 27 листопада 2018 р., 

м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 

10. Овсієнко О.В., кан-т екон. наук, доц. (0,5 ставки до 3.09.2018) 

«Інститут правової економіки та його роль у формуванні ефективних 

норм господарської поведінки», 0,75 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк. 

Монографія: 

1. «Modern Management: Economy and Administration», «Бізнес-

адміністрування у правовій економіці», 0,5 друк. арк. 

Статті: 

1. «Комплаєнс у бізнес-адмініструванні та його роль у створенні 

ефективних норм господарської поведінки», «Економічний простір», № 134, 

0,72 друк. арк.  

2. «Статистична оцінка реалізації права на гідний рівень життя в 

Україні», «Економічний простір», № 129, 0,03 друк. арк. 

Тези: 

1. «Правова економіка як середовище ефективних норм господарської 

поведінки», Х міжнародна науково-практична конференція «Європейський 

вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток», 

18-19 квітня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

2.  «Сучасна економічна та управлінська освіта: інноваційний вектор 

розвитку», «Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та 

право»», 15-17 травня 2018 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

 

1.3. – 

1.4. – 

 

1.5. Актуальність виконаних наукових розробок в рамках цільової 

програми: 
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Д-р екон. наук, проф. Шевченко Л. С. 

У сучасному бізнес-менеджменті під впливом процесів глобалізації 

відбуваються глибокі трансформаційні зміни. Особливої актуальності 

набувають дослідження: 1) методологічних засад концепції юридичного 

менеджменту та її впровадження в бізнес-організаціях; 2) причин 

формування, сутнісних ознак та основних моделей мережевої взаємодії 

підприємців; 3) формування та розвитку стратегічного бізнес-консалтингу.  

В освітній сфері важливими є дослідження сутності, наслідків та 

ефектів процесу корпоратизації університетів, зокрема посилення ресурсної 

залежності університетів від джерел приватного фінансування (приватизації 

університетів), запровадження в університетах принципів корпоративного 

управління, трансформації вищої освіти з переважно суспільного в 

переважно приватне благо. 

 

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

Цифрова економіка (digital economy) – нова сфера наукового 

дослідження, яка привертає увагу фахівців у різних галузях економіки та 

права. Основний зміст цифрової економіки – це зміна технологічної основи 

суспільства, що потребує з’ясування не тільки суто технічних проблем – 

впровадження цифрових технологій та можливості здійснити цифровізацію, а  

всього комплексу економічних зв’язків. Впровадження цифрових технологій 

призводить до змін всього комплексу економічних відносин: характеру праці, 

компетенцій людського капіталу, специфікації прав власності, створення 

нових умов формування вартості, стимулює появу новітніх бізнес-моделей 

господарювання.   

 

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

Актуальність дослідження обумовлена сучасною медичною реформою 

в Україні, яка в економічному сенсі спрямована на відхід від ієрархії до 
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ринкових, конкурентних відносин в охороні здоров’я, раціоналізацію 

державних фінансових потоків, бюджетну децентралізацію, впровадження 

нового типу менеджменту в медичних закладах, і насамкінець – зростанню 

конкурентних переваг вітчизняної медицини на глобальному ринку.  

 

Д-р екон. наук, проф. Марченко О. С. 

Підвищення ефективності юридичного консалтингу на основі інновацій 

є важливим чинником здійснення соціально-економічних реформ в Україні. 

У правовій науці проблеми ефективності юридичних послуг аналізуються у 

контексті реалізації функцій юридичної практичної діяльності без визначення 

її економічних характеристик та чинників. Економічна наука, навпаки, 

головну увагу надає аналізу економічних результатів юридичного 

консалтингу, не ураховуючи його соціальної ролі як інституту правової 

економіки. Виходячи з цього, актуальним є системний підхід до розкриття 

змісту соціально-економічної ефективності юридичного консалтингу, що 

ураховує її підприємницькі, соціальні та правові аспекти, чинники та 

показники, обґрунтування теоретичних та методичних засад стратегічного 

управління юридичним консалтингом, визначення підходів, методів, 

критеріїв та показників оцінки його соціально-економічної ефективності як 

бізнесу та суспільного інституту. 

 

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

Глобалізація економіки в цілому та фінансова глобалізація зокрема 

поставили питання фінансової інклюзії суспільства, які аналізуються як на 

локальному рівні, так і на світовому рівні. Одним із загальноприйнятних 

показників фінансової інклюзії є наявність у дорослого населення 

банківського рахунку. Формування фінансово включеного суспільства 

потребує: доступності фінансових послуг, фінансової грамотності суб’єктів 

господарювання та їх готовність до реалізації нового досвіду, відповідного 

рівня захисту прав споживачів, що безпосередньо впливає на довіру до 
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фінансових інститутів. Слід зазначити, що світова фінансова криза 

продемонструвала неоднорідність розвитку фінансової системи, що 

привернуло додаткову увагу до необхідності як диверсифікації. 

Важливе місце в системі фінансових послуг займають страхові 

послуги, тому формування фінансово включеного суспільства потребує 

відповідного рівня їх споживання. 

Отже, дослідження стану фінансової інклюзії в контексті страхових 

послуг в Україні є актуальним. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Вовк І.А. 

Дослідження економічних основ правопорядку дозволяє прояснити 

роль права в економічному розвиткові, зокрема, з’ясувати, як стан 

верховенства права позитивно впливає на макроекономічні показники. 

Важливо визначити, чи існує емпірична кореляція між окремими 

економічними показниками (зростання / зменшення ВВП, стан захисту прав 

власності, інвестиційний клімат тощо) і верховенством права та 

правопорядком як його головною метою. 

Актуальним також є продовження дослідження економічних підвалин 

права, що сприятиме поглибленню розуміння соціальної (зокрема, й 

економічної) природи права, його невідривності і певної залежності від 

інших соціальних систем суспільства. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Губін К. Г. 

У межах розбудованої в результаті трансформаційних процесів в Україні 

системи формування доходів спотворюється структура конкурентних 

переваг, через що знижуються темпи економічного зростання та розвитку, а 

також створюються перешкоди для людського розвитку. 

До того ж, через наявність у структурі методів конкуренції неринкової 

складової та поширеність корупційної ренти, бізнес-консалтинг в Україні не 

завжди набуває змісту, притаманного країнам Заходу: спотворюється і 
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конкурентна політика деяких консалтингових фірм, і зміст частини 

консультацій. 

Задля удосконалення української системи формування доходів 

необхідно розкрити шляхи боротьби з неринковими методами конкуренції та 

корупційною рентою. 

 

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

Глобальні трансформації інституційних умов інноваційного розвитку, 

нелінійний характер інноваційних процесів на основі мережної взаємодії 

учасників, ускладнення взаємозв’язків між ними спричинюють актуальність 

інноваційного консалтингу як виду управлінського консультування, 

спрямованого на інтегрування та передання у практику бізнесу передових 

знань, методик, технологій у сфері інноваційного менеджменту. 

 

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

Поведінкові фінанси активно розвиваються протягом останніх 

десятиліть як відповідь на неспроможність традиційних фінансів пояснити 

низку аномалій, що виникають на фінансових ринках через систематичне 

відхилення поведінки економічних суб’єктів від принципу раціональності. 

Розуміння поведінкових аспектів дозволяє пояснити неефективність ринків, 

точніше оцінити їх поточний стан та ймовірні зміни у майбутньому, 

визначити особливості ірраціональної фінансової поведінки професійних і 

непрофесійних інвесторів та відкриває нові можливості для обґрунтування й 

запровадження змін інституціонального середовища, які б сприяли 

підвищенню суспільного добробуту. 

 

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

Високий ступінь економічної свободи та можливість вільної реалізації 

соціально-економічних прав кожного суб’єкта суспільства є сучасним 

орієнтиром розвитку багатьох країн світу. Відносно успішно цей тренд 
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реалізується у країнах, де вдалося створити правову економіку – таку 

інституціональну систему, норми господарської поведінки якої  спрямовують 

економічних агентів до соціально-орієнтованого порядку на основі принципу 

верховенства права. На жаль, в Україні така інституціональна система все ще 

відсутня, наслідками чого є високий рівень корупції, монополізації 

економіки, численні неправомірні порушення права приватної власності, 

уможливлені, серед іншого, діями державних агентів, штучно створена 

асиметрія у реалізації контрактних прав. Тому виникає потреба у пошуку 

таких напрямів інституційного проектування економіки, які б забезпечили 

стійкий попит з боку суб'єктів господарювання на втілення принципу 

верховенства права у систему норм, що регламентують їх взаємовідносини.  

 

1.6 –  

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: 

 

Д-р екон. наук, проф. Шевченко Л. С. 

Розроблено методологічні засади концепції юридичного менеджменту. 

Останній означає систему управлінських відносин і дій, які базуються на 

знанні та дотриманні управителями норм права, регламентуються чинним 

законодавством, а в середині організації – посадовими інструкціями з чітким 

визначенням та оптимальним розподілом юридичних прав та обов’язків 

менеджерів. Тобто це юридично внормована управлінська діяльність у будь-

якій сфері господарювання. Зростанню ефективності бізнесу сприяють 

розроблення правових стратегій, використання в діяльності менеджерів таких 

сучасних інструментів правового впорядкування господарської діяльності, як 

due diligence, compliance, forensic, investor relations, government relations та 

інших. Фахівці з юридичного менеджменту повинні бути професіоналами як 

у сфері права, так і в сфері бізнесу; 
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Розкрито причини формування й сутнісні ознаки мережевих 

організацій. Охарактеризовано основні моделі ділових мереж та особливості 

мережевої взаємодії підприємців. Обґрунтовано рівні, організаційні 

принципи й типи міжнародних мереж юридичних фірм, їх конкурентні 

переваги та недоліки; 

Виявлено особливості стратегічного консалтингу в економічній сфері, 

який за своїм змістом є економічним, інноваційним та юридичним; 

Узагальнено наукові підходи закордонних учених до визначення 

сутності процесу корпоратизації університетів. Виокремлено позитивні і 

негативні наслідки корпоратизації університетів. Особливу увагу приділено  

таким ефектам корпоратизації, як посилення ресурсної залежності 

університетів від джерел приватного фінансування, запровадження в 

університетах корпоративного управління, трансформація вищої освіти з 

переважно суспільного в переважно приватне благо та перспективи 

приватизації (акціонування) університетів; 

Розкрито суперечності моделі економічної діяльності університетів, 

пов’язані з генеруванням ними власних (позабюджетних) доходів та 

збільшенням частки приватних джерел фінансування. Закордонні вчені 

розглядають такі процеси як приватизацію державних університетів. 

Визначено передумови, види й форми приватизації у сфері вищої освіти. 

 

Д-р екон. наук, проф. Гриценко О. А. 

Запропонована логіка дослідження цифрової економіки, яка дозволяє 

виявити її суттєві ознаки, напрями розвитку та шляхи впровадження. 

Проаналізована специфіка цифрових технологій, виокремленні її 

історико-логічні етапи,  які призводять до змін характеру праці, компетенцій 

людського капіталу, специфікації прав власності, створення вартості та 

бізнес-моделей господарювання. 

Виявлено специфічні ознаки технологічного укладу, на якому 

базується цифрова економіка як система економічних відносин, що базується 
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на специфічних способах передачі, обробки, накопичення інформаційного 

ресурсу. 

Доведено, що предметом дослідження економічної теорії є 

інормаційно-мережева економіка, що відповідає методології економічної 

теорії  її категоріальному апарату. 

Виявлені особливості менеджменту у віртуальних організаціях 

специфічними параметри якого стають: - уніфікація мети, профілю та 

цінності організації, що обумовлено спільними уявлення про кінцевий 

результат на основі підтримки синхронності операцій і обов’язковості їх 

виконання; поєднання залежності членів команди із підтримкою їх 

незалежного існування на основі розподілу частки прибутку; - добровільний 

взаємозв'язок на основі вільного вибору партнерських зусиль; -  зміни 

кількості лідерів, оскільки кожен робітник в бізнес-системі, що базується на 

мережі та володіє особливою унікальністю здійснювати сприяння у будь-якій 

точці процесу; - гнучкість системи залежить від конфігурації лідерів в групі; 

- багаторівневість віртуальної бізнес-системи, оскільки мережі оперують на 

різних рівнях, тобто одночасно може здійснюватися кооперація між 

організаціями , підрозділами, клієнтами. 

 

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

Проаналізовано зміст оптимістичного, песимістичного і найбільш 

ймовірного прогнозу результатів та фінансових ризиків першого етапу 

медичної реформи в Україні. Оптимістичний прогноз спирається на 

створення економіко-правової основи ефективного розвитку ринку 

первинних державних медичних послуг, що розвивається на контрактній 

основі; песимістичний прогноз обумовлений переважанням попиту на працю 

лікарів та менеджерів над її пропозицією, ризиками різкої зміни діючої 

системи фінансування, інерцією патерналістської поведінки медичних 

працівників і пацієнтів, можливим продукуванням новим схем тіньової 

економіки в охороні здоров’я; найбільш ймовірний прогноз означає 
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оптимальні ризики за умови зростання фінансування галузі до рівня 6 % 

ВВП, наполегливого вирощування інституту сімейного лікаря, розвитку 

ринку менеджерів і скорочення головних лікарів попереднього зразка, 

активної участі локальної влади. 

Запропонована інноваційна модель соціального медичного 

страхування, де збалансовано його переваги та ризики, як наступного етапу 

реформування охорони здоров’я. 

Проаналізовано шляхи залучення інвестицій в охорону здоров’я 

регіонів України. 

Виявлено роль маркетингу і менеджменту як умови європейської 

інтеграції бізнесу України, зокрема медичного, що відрізняється від бізнесу, 

який побудовано на зв’язках з державною бюрократією і владою в Україні. 

 

Д-р екон. наук, проф. Марченко О. С. 

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) 
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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 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 
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реформами, трансформаціями національного та світового ринків 

консалтингових послуг. 

 

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

Визначено, що глобалізація економіки в цілому та фінансова 

глобалізація, зокрема, поставили питання фінансової інклюзії суспільства, які 

аналізуються як на локальному рівні, так і на світовому рівні. Запропоновано 

визначати показниками фінансової інклюзії в контексті страхових послуг: 1) 

проникнення страхування (обсяг валових страхових премій до ВВП); 2) 

рівень щільності страхування (обсяг валових страхових премій на одну 

особу). 

Встановлено, що означені показники фінансової інклюзії в контексті 

страхових послуг в Україні значно менші за норму і знаходяться в межах 

небезпечної зони для фінансової безпеки держави. Доведено, що така 

ситуація безпосередньо залежить від: 1) інституціональної структури 

страхового ринку (механізмів координації та стимулювання), на яку останнім 

часом здійснює вплив формування мережевої економіки (слід враховувати, 

що якщо розвинуті ринки характеризуються максимальним задоволенням 

потреб страхувальників, то в Україні спостерігаються тенденції до зміни 

попиту на масові страхові продукти, трансформації їх традиційних форм і 

видів); 2) макроекономічної ситуації (інститути краще імплантуються в 

умовах стабільного і збалансованого зростання). 

Доведено, що перспективи розвитку фінансової інклюзії в контексті 

страхових послуг визначаються ефективністю державної регуляторної 

політики, функціональністю нормативно-правових актів, спрямованих на 

створення дієвого механізму державного регулювання та нагляду, зниженням 

витрат діяльності, спричинених надлишковим та неефективним державним 

регулюванням, забезпеченням конкуренції на ринку, запобіганням діяльності 

недобросовісних компаній, координованістю із сучасними процесами 

реформування та дерегуляції економіки України. 
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Серед напрямів стимулюючого впливу держави на фінансову інклюзію 

в контексті страхових послуг, виокремлено: дерегуляцію та підвищення 

ефективності державного нагляду; захист інтересів споживачів страхових 

послуг та відновлення довіри до страховиків шляхом дій щодо врегулювання 

питання проблемної заборгованості та проведення роботи з позбавлення 

ринку від неплатоспроможних страхових організацій; удосконалення 

тарифної політики з орієнтацією на перехід до вільного ціноутворення, 

створення організаційно-нормативних передумов до запровадження системи 

«прямого врегулювання» та «електронного поліса» (хоча б за певними 

страховими послугами); визначення пріоритетів регуляторного впливу на 

розвиток страхового ринку. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Вовк І.А. 

Розроблено методологічні питання співвідношення верховенства права 

і економіки, у тому числі виокремленні питання, важливі для розкриття цього 

співвідношення (розуміння верховенства права в аспекті економічних 

досліджень, роль недержавної влади, зв’язки верховенства права і ринкової 

економіки). 

Розкрито зміст принципу верховенства права у зв’язках цього явища з 

економічною системою країни. Вказано, що в аспекті економічних 

досліджень верховенство права передусім стосується обмеження державної і 

потужної недержавної влади, що впливає на здатність суспільства та окремих 

його членів встановлювати і підтримувати стабільні економічні відносини. 

Запропоноване бачення, що окремі економічні показники (зокрема ті, 

що входять до складу “Вашингтонського консенсусу”) не є показниками 

верховенства права і не можуть вимірюватися у такому сенсі, проте може 

існувати певна позитивна кореляція між верховенством права цими 

показниками (наприклад, відсутність верховенства права є одним з чинників, 

що обмежує економічне зростання і збіднює суспільство). 
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Кан-т екон. наук, доц. Губін К. Г. 

Показано, які види адміністративно-управлінських та силових 

конкурентних квазіпереваг виникають на базі української системи 

формування доходів. Запропоновано комплекс заходів, необхідних для 

управління структурою конкурентних переваг з метою усунення неринкових 

квазіпереваг, для переорієнтації конкуренції на ринкові методи та задля 

удосконалення української системи формування доходів; 

Розкрито вплив корупційної ренти на бізнес-консалтинг в Україні: 

охарактеризовано два головні напрями деформації сфери бізнес-консалтингу 

через поширеність корупційної ренти. Запропоновано комплекс заходів, 

необхідних для боротьби з квазіконсалтингом, корупційною рентою та 

неринковими методами конкуренції. 

 

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

Уточнено зміст консалтингу як виду управлінського консультування. 

Здійснено класифікацію основних видів послуг інноваційного 

консалтингу. Акцентовано на відмінностях консалтингу діючих бізнес-

організацій та стартапів. 

Розкрито потенціал інноваційного консалтингу як технології 

управління розвитком бізнес-структур (на прикладі послуг розробки 

інноваційної моделі, комерціалізації інновацій). 

Запропоновано застосування концепції «відкритих інновацій» для 

розробки ефективних технологій інноваційного консалтингу; визначено її 

форми, інструменти, переваги та ризики. Особливу увагу приділено 

краудсорсинговим платформам інновацій як інструменту реалізації концепції 

консалтинговою компанією. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Набатова О. О. 
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На основі порівняльного аналізу базових припущень традиційних та 

поведінкових фінансів узагальнено теоретичні засади теорії поведінкових 

фінансів. 

Розкрито основні принципи поведінкового підходу щодо дослідження 

процесу прийняття економічними суб’єктами фінансових рішень – принцип 

обмеженої раціональності, непослідовної реалізації переваг (обмеженої сили 

волі) та обмеженої егоїстичності. 

Схарактеризовано структуру теорії поведінкових фінансів (мікро- та 

макрорівень досліджень) та систематизовано їх інструменти. Особливу увагу 

приділено ключовим психологічним концепціям, емоційним чинникам 

фондового ринку, лімітам арбітражу. 

 

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

Розкрито роль комплаєнсу як інституту правової економіки у створенні 

ефективних норм господарювання: комплаєнс започатковує певний стандарт 

господарської поведінки, в основі якого – повна прозорість діяльності, 

неприйняття та запобігання будь-яким спробам неправомірного 

використання ресурсів бізнес-організації. Доведено, що економічна 

вигідність такого типу поведінки перетворює бізнес-агентів на провайдерів 

правової економіки – середовища рівних можливостей у реалізації соціально-

економічних прав. Виявлено та розкрито суперечності у методологічних 

принципах дослідження комплаєнсу як категорії правової економіки: 

екзогенність vs. ендогенність інституту комплаєнсу для бізнес-

адміністрування; обов’язковість vs. добровільність; процесний vs. 

функціональний підхід до запровадження інституту комплаєнсу у бізнесі; 

ізоморфізм.  

Доведено, що способи бізнес-адміністрування, якими забезпечується 

висока економічна віддача від бізнесу, є доволі різноманітними та далеко не 

завжди суспільно доцільними. Якщо суб’єкти бізнесу орієнтовані на 

інноваційні шляхи підвищення власної ефективності, вони створюють запити 
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на формування інститутів правової економіки, норми господарської 

поведінки у якій покликані спрямувати економічних агентів до соціально 

орієнтованого порядку на основі принципу верховенства права. При цьому 

спектр вимог бізнес-суб’єктів до правових стандартів функціонування 

економіки доволі широкий: втілення економічної свободи; забезпечення 

формальної справедливості; формування суспільно вигідного типу 

господарської поведінки. Проте інституційний каркас вітчизняної економіки 

не тільки уможливлює нерівність у реалізації соціально-економічних прав її 

суб'єктів, а і породжує у масових соціальних груп стійку економічну 

мотивацію до збереження чинного господарського порядку як джерела 

необґрунтованого отримання різноманітних економічних привілеїв. Отже для 

ля впливової групи населення раціональним типом поведінки стає підтримка 

системи права, неспроможної повернути господарських агентів до соціально 

орієнтованого ринкового порядку. 

 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

1.1. Зав. каф., проф. Шевченко Л.С. у складі групи співробітників НДІ 

ПЗІР готувала експертний висновок по законопроектах: «Про стратегію 

сталого розвитку України до 2030 року» № 9015 від 07.08.18; «Про Стратегію 

впровадження моделі збалансованого розвитку України до 2030 року» № 

9015-1 від 20.08.18. 

 

2.2. – 

2.3. – 

2.4. – 

2.5. – 

 

2.6. На базі кафедри проведено наукові заходи: 

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

концептуальних засад креативної економіки, обґрунтованих у монографії С. 
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А. Давимуки та Л. І. Федулової «Креативний сектор економіки: досвід та 

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

Харків  

2) 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., м. Харків 

3) Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Економіка, менеджмент і право у ХХІ столітті: стратегічні пріоритети 

розвитку», 27 листопада 2018 р., м. Харків 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях: 

 Таблиця № 1 

№ 

п/п 
Термін проведення конференції, 

назва, місто 
Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1.  26 січня 2018 р. International Scientific 

Conference «Innovative Economy: 

Processes, Strategies, Technologies», 

Kielce, Poland 

2 

2.  2 березня 2018 р. ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Розвиток сучасних міжнародних 

економічних відносин: фінансово-

економічні та соціальні чинники», м. 

Одеса 

1 

3.  4-7 квітня 2018 р. VІI Міжнародна 

наукова конференція «Проблеми та 

перспективи соціально-економічного 

розвитку територій», м. Ополє, Польща 

1 

4.  6 квітня 2018 р. Міжнародна науково-

практична конференції «Сучасні 

напрямки розвитку ринкової економіки 

на засадах конкурентоспроможності, 

інноваційності та сталості», м. 

Запоріжжя 

1 

5.  12-13 квітня 2018 р. International 2 
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scientific-practical conference «Innovation 

management in marketing: modern trends 

and strategic imperatives», Poznan, Poland 

6.  17-18 квітня 2018 р., IV Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Страховий ринок України на шляху 

євроінтеграції», м. Київ 

1 

7.  18-19 квітня 2018 р. Х Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Європейський вектор модернізації 

економіки: креативність, прозорість та 

сталий розвиток», м. Харків 

1 

8.  25 травня 2018 р. International Scientific 

Conference «The Formation of a Modern 

Competitive Environment: Integration and 

Globalization», Greenwich, United 

Kingdom 

1 

9.  22 червня 2018 р. International Scientific 

Conference «Advances of Science», 

Czech Republic, Karlovy Vary 

1 

10.  24 серпня 2018 р. ІІ Міжнародна 

наукова конференція «Від Балтики до 

Причорномор’я: формування сучасного 

економічного простору», м. Рига, 

Латвія 

1 

11.  23 листопада 2018 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Менеджмент інклюзивного 

середовища як інновація в освіті», м. 

Київ 

1 

12.  30 листопада-7 грудня 2018 р. XIII 

International scientific and practical 

conference «Conduct of modern science – 

2018», м. Шеффілд, Велика Британія 

1 

13.  07-15 грудня 2018 р. XIV міжнародна 

науково-практична конференція 

«Освіта та наука без меж – 2018», м. 

Перемишль, Польща 

1 

Всеукраїнські 

1.  20 лютого 2018 р. Інтернет-конференція 

«Економіко-правові засади формування 

та розвитку регіональної 

інфраструктури в умовах 

децентралізації економіки України», м. 

2 
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Харків 

2.  березень 2018 р. ХІІ конференція школи 

педагогічної майстерності 

Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків 

1 

3.  15 березня 2018 р. 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», м. Харків 

4 

4.  15-17 травня 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», 

м. Харків 

7 

5.  24 травня 2018 р. Науково-практичний 

круглий стіл “Туризм і глобальні 

проблеми сучасності”, м. Харків 

1 

6.  24 жовтня 2018 р. Науково-практична 

конференція з міжнародною участю, 

присвячена 95-річному ювілею з дня 

заснування кафедри громадського 

здоров’я та управління охороною 

здоров’я ХНМУ, м. Харків 

1 

7.  27 листопада 2018 р. Міжрегіональна 

науково-практична конференція 

молодих учених «Економіка, 

менеджмент і право у ХХІ столітті: 

стратегічні пріоритети розвитку», м. 

Харків 

4 

 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях узяли:  

Велика Британія, м. Гринвіч, International Scientific Conference «The 

Formation of a Modern Competitive Environment: Integration and Globalization», 

проф. Камінська Т.М. 
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Велика Британія, м. Шеффілд, XIII International scientific and practical 

conference «Conduct of modern science – 2018», доц. Набатова О.О. 

Латвія, м. Рига, ІІ Міжнародна наукова конференція «Від Балтики до 

Причорномор’я: формування сучасного економічного простору», зав. каф., 

проф. Шевченко Л.С. 

Польща, м. Кельце, International Scientific Conference «Innovative 

Economy: Processes, Strategies, Technologies» , зав. каф., проф. Шевченко Л.С., 

проф. Гриценко О.А. 

Польща, м. Ополє, VІI Міжнародна наукова конференція «Проблеми та 

перспективи соціально-економічного розвитку територій», зав. каф., проф. 

Шевченко Л.С. 

Польща, м. Перемишль, XIV міжнародна науково-практична 

конференція «Освіта та наука без меж – 2018», доц. Губін К.Г.  

Польща, м. Познань, International scientific-practical conference 

«Innovation management in marketing: modern trends and strategic imperatives», 

зав. каф., проф. Шевченко Л.С., проф. Марченко О.С. 

Чехія, м. Карлові Вари, International Scientific Conference «Advances of 

Science», проф. Камінська Т.М. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Монографії: 

1. Development trends in legal science and practice: the experience of 

countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine / edited by authors. Riga: 

SIA “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2018 – зав. каф., проф. Шевченко Л.С. 

(за кордоном). 

2. Modern management: economy and administration. Monograph. Opole: 

The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. – зав. каф., 

проф. Шевченко Л.С., проф. Марченко О.С. доц. Овсієнко О.В. (за 

кордоном). 
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3. Innovation and Information Technologies in the Social and Economic 

Development of Society. Scientific editing O. Nestorenko, M. Wierzbik – 

Strońska, Katowice 2018. – проф. Камінська Т.М. (за кордоном). 

4. Фінансова поведінка суб’єктів господарювання в умовах кризових 

явищ і ризиків : колективна монографія. Харків, 2018 – проф. Нечипорук Л.В.  

5. Академическая среда второй половины ХХ века : харьковский 

контекст: монография / Нар. укр. акад.; под общ. ред. Е. В. Астаховой. 

Харьков, 2018. – проф. Нечипорук Л.В. 

6. Третий возраст: обоснованность оптимизма : монография / Нар. укр. 

акад.; под общ. ред. Е. В. Астаховой. Харьков : Изд-во НУА, 2018. – проф. 

Нечипорук Л.В. 

 

3.2. – 

3.3. – 

 

3.4. Усього статей у наукових виданнях: 19 / 11,35 друк. арк. 

з них: 

3.4.1. – 3/1,0 друк. арк. 

Elena A. Gricenko. Dominacia prava joko kompromis migdy wotnosig a 

row noscia. Koncepcja odrebnie-wspolnego swiata jako podstawa metodologiczna 

kompromisu paneuropejskiego Kompromis jako zasada, szy wybor? Warszava, 

2018. S.69-78. (0,4 друк. арк.). 

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 0,4 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.).   
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4.4.2. 4 / 2,0 друк. арк. 

1. Шевченко Л. С. Нова модель економічної діяльності чи приватизація 

університетів? Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики. 2018. № 3. С. 516-522. 

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143869 (0,7 друк. арк.). 

2. Нечипорук Л. В. Фінансова інклюзія в контексті страхових послуг. 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. № 3. С. 

411 - 417. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143994 (0,7 друк. арк.). 

3. 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 0,4 друк. арк.).  

4. 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.).   

 

4.4.3. 20 / 11,35 друк. арк. 

1. Шевченко Л. С. International law firm networks: strategic partnership in 

the global competitive environment. Економічна теорія та право. 2018. № 1 (32). 

С. 72-85 (in English). DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-32-1-72 (0,9 

друк. арк.). 

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. Корпоратизація державних університетів: про що 

попереджають зарубіжні вчені? Економічна теорія та право. 2018. № 2 (33). 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143869
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143994
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С. 121-135. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-121  (0,8 друк. 

арк.). 

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  

 

3. Шевченко Л. С. Інноваційні інструменти юридичного менеджменту. 

Право та інновації. 2018. № 1. С. (0,5 друк. арк.). 

Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у таких міжнародних 

наукометричних базах: Index Copernicus International, Google Scholar, Information Matrix 

for the Analysis of Journals – MIAR, Scientific Indexing Services (SIS), Academic Research 

Index (ResearchBib), Polska Bibliografia Naukowa (PBN). 

 

4. Шевченко Л. С. Креативний університет та інтелектуальне 

підприємництво / 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 друк. арк.). 

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. 

 

5. 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. 
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2018. № 3. С. 132-151. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-34-3-132  

(1,2 друк. арк.) 

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  

 

6. Hrytsenko А. А., Hrytsenko O. А. Social and economic background of a 

confrontation as escalation of contemporary contradictions. Економічна теорія та 

право. 2018. № 1 (32). С. 11-23. (власних - 0,3 друк. арк.). 

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. 

 

7. Гриценко О. А. Цифрова економіка: сучасні виклики для економістів 

та правознавців. Економічна теорія та право. 2018. № 2 (33). С. 77-91 (0,6 

друк. арк.). 

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. 

 

8. Гриценко О.А Креативність в епоху цифрових технологій / 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 
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розбудови», НЮУ імені Ярослава Мудрого, 15 березня 2018 р. Економічна 

теорія та право. 2018. № 2. С. 149-172.2018 р. Економічна теорія та право. 

2018. № 2. С. 149-172. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-149 

(0,25 друк. арк.). 

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. 

 

9. Камінська Т. М. Аналіз фінансових ризиків реформи первинної 

медицини в Україні. Економічна теорія та право. 2018. № 1 (32). С. 113-123 

(0,6 друк. арк.). 

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 

 

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

консалтингу у контексті інвестиційного підходу. Економічна теорія та право. 

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

арк.). 

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 
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11. 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 друк. арк.). 

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  

 

12. 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 друк. арк.). 

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  

 

13. Вовк І. А. Верховенство права і економіка: пошук взаємозв’язків. 

Економічна теорія та право. 2018. №3 (34). С. 80-91. (0,7 друк. арк.) 

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. 
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14. Губін К. Г. Управління структурою конкурентних переваг фірми в 

межах системи формування доходів. Економічна теорія та право. 2018. № 2 

(33). С. 67-76. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-67. (0,6 друк. 

арк.). 

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.  

 

15. Губін К. Г. Розвиток бізнес-консалтингу в Україні: проблема 

корупційної ренти та її розв’язання. Економічна теорія та право. 2018. № 4 

(35). (0,8 друк. арк.). 

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. 

 

16. Левковець О. М. Інноваційний консалтинг як технологія управління 

розвитком бізнес-організації. Економічна теорія та право. 2018. № 4 (35). (0,8 

друк. арк.) 

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 

 

17. Левковець О. М. Бізнес-модель відкритих інновацій у формуванні 

креативної економіки: потенціал та ризики / Наукова дискусія в редакції 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-67
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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. 165-168. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-149 (0,25 друк. 

арк.) 

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. 

 

18. Набатова О. О. Від гіпотези ефективних ринків до теорії 

поведінкових фінансів. Економічна теорія та право. 2018. № 3 (34). С. 36-48 

(0,8 друк. арк.). 

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. 

 

19. Овсієнко О. В. Комплаєнс у бізнес-адмініструванні та його роль у 

створенні ефективних норм господарської поведінки. Економічний простір. 

2018. № 134. С. 173-185. (0,72 друк. арк.).  

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

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

 

20. Чуприна О. А., Овсієнко О. В. Статистична оцінка реалізації права 

на гідний рівень життя в Україні. Економічний простір. 2018. № 129. С. 100–

134. (Особистий внесок О. В. Овсієнко 0,03 друк. арк.).  
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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 2018 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 

56 / 41,1 6 / 5,7 20 / 11,55 29 / 7,85 – 1 / 16,0 – – 4,11 

 

3.6. –  

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

4.1. – 

4.2. Зав. каф., проф. Шевченко Л.С. та проф. Марченко О. С. протягом 

2018 р. на кафедрі медичної паразитології та тропічних хвороб Харківської 

медичної академії післядипломної освіти МОЗ України здійснили 

консультаційний проект з розробки економічно обґрунтованих цін на 

лабораторні дослідження відповідно до принципів медичної реформи. 

Розроблено методику ціноутворення, яка враховує 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 
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для одержання достовірного результату лабораторного дослідження 

захворювань (довідка про впровадження від 1 листопада 2018 р.). 

 

4.3. – 

4.4. – 

 

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. Викладачі кафедри надали 1 відгук на докторську дисертацію та 4 

відгуки на кандидатські дисертації (проф. Камінська Т.М., проф. 

Нечипорук Л.В.).  

 

5.4. Викладачі кафедри надали 1 відгук на автореферат докторської 

дисертації та 4 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій (зав. каф., 

проф. Шевченко Л.С., проф. Камінська Т.М.). 
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6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

6.1. – 

 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

7.1. На кафедрі економічної теорії діє 10 студентських наукових гуртків. 

Керівниками є всі викладачі кафедри. У 2018 році в гуртку працювали 67 

студентів. 

 

7.2. 67 / 6,7 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. 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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