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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ 

 

1.1. Науково-дослідна робота викладачів кафедри економічної теорії в 

2019 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 

«Економічний консалтинг: сутність, напрями, технології», 2,0 друк. 

арк. 

Опубліковано 33,33 друк. арк. / 2615,5 годин 

Навчальні посібники: 

1. «Стратегічний бізнес-консалтинг», 17,55 друк. арк. 

2. «Стратегічний інноваційний менеджмент», 7,5 друк. арк. 

3. «Економічна теорія», 1,6 друк. арк. 

Монографія: 

1. «Modern Technologies in Economy and Management», розділ 

«Стратегічний інноваційний консалтинг: сучасні тенденції і технології», 0,65 

друк. арк. 

Статті: 

1. «Корпоративна правова стратегія: сутність, типи, особливості 

реалізації», «Економічна теорія та право», № 1 (36), 1,05 друк. арк. 

2. «Стратегічний консалтинг: теорія, практика, бізнес-індустрія», 

«Економічна теорія та право», № 2 (37), 1,13 друк. арк. 

3. «Соціальний контекст ведення бізнесу у ХХІ столітті: роздуми після 

дискусії на ІІІ Харківському міжнародному юридичному форумі, 24-28 
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вересня 2019 р.», «Економічна теорія та право», № 3 (38), 1,0 друк. арк. 

4. «Стратегічний форсайт: управління майбутнім», «Право та 

інновації», № 3 (27), 0,7 друк. арк. 

5. «Сравнительный анализ себестоимости лечения эхинококкоза 

терапевтическим и хирургическим методами (методология «STEP-DOWN»)», 

«Georgian medical news», № 5 (290), 0,2 друк. арк. 

6. «Многофакторная модель финансирования профилактики и лечения 

дирофиляриоза (основные принципы и показатели эффективности)», 

«Georgian medical news», № 10 (295), 0,2 друк. арк. 

Тези: 

1. «Майбутнє професії «економіст», наукова дискусія в редакції 

журналу «Економічна теорія та право», 10 січня 2019 р. м. Харків, 0,25 друк. 

арк. 

2. «Стратегічний консалтинг: обґрунтування перспектив розвитку 

бізнесу», International Scientific Conference «Digital and Innovative Economy: 

Processes, Strategies, Technologies», 25 січня 2019 р., Kielce, Poland, 0,25 друк. 

арк. 

3. «Сучасний стратегічний аналіз: перегляд традиційних підходів», IIІ 

International Scientific Conference «Integration of Business Structures: Strategies 

and Technologies», 22 лютого 2019 р., Tbilisi, Georgia, 0,25 друк. арк. 

4. «Маркетинговий консалтинг у сфері університетської освіти», 

International Scientific-Practical Conference «Global marketing: analysis and 

challenges of our time», 16-17 травня 2019 р., Batumi, Georgia, 0,15 друк. арк. 

5. «Кадровий консалтинг у вищій школі: сучасні напрями і технології», 

III International Scientific Conference «Modern Transformation in Economics and 

Management», Klaipeda, Lithuania, 0,15 друк. арк. 

6. «Бізнес-консалтинг: здобутки та проблеми сьогодення», наукова 

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

практичних питань розвитку бізнес-консалтингу, 11 квітня 2019 р., м. Харків, 

0,25 друк. арк.  
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7. «Концепція освітньої програми «Business Economics» та її розвиток в 

українських університетах», «Innovative Educational Technologies: European 

Experience and its Application in Training in Economics and Management», Riga, 

Latvia, 0,25 друк. арк. 

8. «Практична функція вищої економічної та управлінської освіти: 

погляд стейкхолдерів», круглий стіл у редакції журналу «Економічна теорія 

та право» з питань підготовки професіоналів за освітніми програмами 

«Бізнес-консалтинг» і «Бізнес-адміністрування» на фінансово-правовому 

факультеті Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, 10 вересня 2019 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

 

2. Гриценко О. А., д-р екон. наук, проф.  

«Бізнес та права людини: сучасні проблеми для України», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 3,58 друк. арк. / 507,9 годин. 

Навчальний посібник: 

1. «Економічна теорія», 2,1 друк. арк. 

Монографія: 

1. «Modern innovative and information technologies in the development of 

society», розділ «Логіко-історичні закономірності цифрового розвитку», 0,6 

друк. арк. 

Стаття: 

1. «Peculiarities of the current crisis in Ukraine: a logical and historical 

approach», «Економічна теорія та право», № 1 (36), 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Цифрова економіка: сутність та закономірності розвитку», 

International Scientific Conference «Digital and Innovative Economy: Processes, 

Strategies, Technologies», 25 січня 2019 р., Kielce, Poland, 0,25 друк. арк. 

2. «Institutional evolution of economic systems: the logic of the ratio of 

hierarchical and network structures», International scientific conference  

«Innovation and Entrepreneurship», 25 січня 2019 р., Montreal, Canada, 0,15 
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друк. арк. 

3. «Бізнес-консалтинг: здобутки та проблеми сьогодення», наукова 

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

практичних питань розвитку бізнес-консалтингу, 11 квітня 2019 р., м. Харків, 

0,08 друк. арк. 
 

3. Камінська Т.М., д-р екон. наук, проф.  

«Міжнародна торгівля послугами: місце охорони здоров’я», 2,0 друк. 

арк.  

Опубліковано 3,1 друк. арк. / 1072,9 годин. 

Навчальний посібник: 

1. «Економічна теорія», 1,0 друк. арк. 

Стаття: 

1. «Місце України у міжнародній торгівлі послугами», «Економічна 

теорія та право», № 1 (36), 1,1 друк. арк. 

Тези: 

1. «Obstacles and Factors of Medical Services Trade», 2nd International 

Scientific Conference “Economic and Social-focused Issues of Modern World”, 16 

жовтня 2019, Bratislava, Slovak Republic, 0,2 друк. арк. 

2. «Роль регіонів у розвитку медичного туризму в Україні», 

Всеукраїнська наук.-практ. Інтернет-конференція «Розвиток соціальної 

інфраструктури регіонів в умовах євроінтеграції: економіко-правові 

аспекти», 1-28 лютого 2019 р., м. Харків, 0,15 друк. арк. 

3. «Умови та фактори розвитку міжнародного бізнесу в охороні 

здоров’я», ІІ Всеукраїнська наук.-практ. конференція «Сучасні перетворення 

міжнародного бізнесу», 16 квітня 2019 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

4. «Щодо чинників розвитку медичного туризму жінок у сучасному 

світі», VІ Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. Екологія. 

Здоров’я» 18-19 квітня 2019 р., м. Харків, 0,15 друк. арк. 

5. «Бізнес-консалтинг як прогресивний інструмент підвищення 
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фінансової стійкості та конкурентоздатності підприємства», міжнародна 

науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного 

розвитку підприємств», 25-26 квітня 2019 р., м. Одеса, 0,1 друк. арк. 

6. «Роль управлінського консалтингу в стимулюванні експорту 

медичних послуг», VІІІ науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», 1 

листопада 2019 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 
 

4. Марченко О.С., д-р екон. наук, проф. 

«Економіко-організаційний механізм бізнес-консалтингу як 

інтелектуальної підприємницької діяльності», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 19,75 друк. арк. / 1748 годин. 

Навчальні посібники: 

1. «Бізнес-консалтинг», 12,75 друк. арк. 

2. «Економічна теорія», 2,2 друк. арк. 

Монографія: 

1. «Modern Technologies in Economy and Management», розділ 

«Консультативний менеджмент як сучасний напрям управління 

підприємством», 0,7 друк. арк. 

Статті: 

1. «Тенденції розвитку експертно-аналітичного середовища в 

Україні», «Економічна теорія та право», № 1 (36), 0,5 друк. арк.  

2. «Сучасні тенденції розвитку юридичного бізнесу в Україні», 

«Економічна теорія та право», № 2 (37). С. 67-89. DOI: 10.31359/2411-5584-

2019-37-2-67 (1,3 друк арк.).  

3. «Сравнительный анализ себестоимости лечения эхинококкоза 

терапевтическим и хирургическим методами (методология «STEP-DOWN»)», 

«Georgian medical news», № 5 (290), 0,2 друк. арк. 

4. «Многофакторная модель финансирования профилактики и лечения 

дирофиляриоза (основные принципы и показатели эффективности)», 
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«Georgian medical news», № 10 (295), 0,2 друк. арк. 

5. «Improvement of economic efficiency of the enterprise based on 

automation of management of motivation of personnel», «Фінансово- кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики», № 30 (3), 0,2 друк. арк. 

Тези: 

1. «Майбутнє професії «економіст», наукова дискусія в редакції 

журналу «Економічна теорія та право», 10 січня 2019 р. м. Харків, 0,3 друк. 

арк. 

2. «Бізнес-консалтинг: здобутки та проблеми сьогодення», наукова 

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

практичних питань розвитку бізнес-консалтингу, 11 квітня 2019 р., м. Харків, 

0,3 друк. арк.  

3. «Маркетинговий консалтинг у сфері університетської освіти», 

International Scientific-Practical Conference «Global marketing: analysis and 

challenges of our time», 16-17 травня 2019 р., Batumi, Georgia, 0,1 друк. арк. 

4. «Кадровий консалтинг у вищій школі: сучасні напрями і 

технології», III International Scientific Conference «Modern Transformation in 

Economics and Management», Klaipeda, Lithuania, 0,1 друк. арк. 

5. «Формування консультаційних компетентностей як напрям 

модернізації вищої економічної освіти», Міжнародна науково-практична 

конференція «Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні 

перспективи розвитку», 29-31 травня 2019 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

6. «Соціальні ефекти бізнес-консалтингу як складової 

інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку», Всеукраїнська 

науково-практична інтернет-конференція «Розвиток соціальної 

інфраструктури регіонів в умовах євроінтеграції: економіко-правові 

аспекти», 1–28 лютого 2019 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

7. «Бізнес-консалтинг в структурі сервісної економіки: головні 

характеристики та функції», Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст.: 
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перспективи нової парадигми». 29-30 травня 2019 року, м. Київ, 0,3 друк. арк. 

8. «Практична функція вищої економічної та управлінської освіти: 

погляд стейкхолдерів», круглий стіл у редакції журналу «Економічна теорія 

та право» з питань підготовки професіоналів за освітніми програмами 

«Бізнес-консалтинг» і «Бізнес-адміністрування» на фінансово-правовому 

факультеті Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, 10 вересня 2019 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

 

5. Нечипорук Л.В., д-р екон. наук, проф.  

«Оптимізація страхового захисту населення в контексті пенсійної та 

медичної реформ», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 2,94 друк. арк. / 2596,9 годин. 

Навчальний посібник: 

1. «Економічна теорія», 0,5 друк. арк. 

Монографія: 

1. «Нові етапи розвитку сучасної науки в Україні та країнах ЄС 

(економічні науки)», розділ «Фінансовий бізнес-консалтинг в умовах 

інтернаціоналізації фінансової сфери», 0,85 друк. арк. 

Статті: 

1. «Ризик-менеджмент персоналу бізнес-організацій», «Бізнес-

навігатор», Випуск 4 (53), 0,6 друк. арк. 

2. «Фінансові рішення в ризик-менеджменті бізнес-організацій», 

«Східна Європа: економіка, бізнес та управління», № 5 (22), 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. «Фактори ризику та невизначеності в управлінні розвитком», 

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління 

розвитком економіки», 10 жовтня 2019 р., м. Київ, 0,25 друк. арк. 

2. «Бізнес-консалтинг: здобутки та проблеми сьогодення», наукова 

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

практичних питань розвитку бізнес-консалтингу, 11 квітня 2019 р., м. Харків, 
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0,04 друк. арк.  

 
6. Вовк І.А., кан-т екон. наук, доц.  

«Економічні аспекти правопорядку», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,8 друк. арк. / 216,4 годин 

Навчальний посібник: 

1. «Економічна теорія», 0,4 друк. арк. 

Стаття: 

1. «Управління юридичною фірмою: економічні та правові проблеми в 

умовах українського ринку юридичних послуг», «Економічна теорія і право», 

№ 4, 0,8 друк. арк. 

Тези: 

1. «Транснаціональні корпорації і горизонтальний вимір верховенства 

права», ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні 

перетворення міжнародного бізнесу», 16 квітня 2019 р., м. Харків, 0,2 друк. 

арк. 

2. «Економічний розвиток, верховенство права, права людини», 

Регіональна науково-практична конференція молодих учених «Актуальні 

проблеми економіки, менеджменту та консалтингу: погляд молодих 

дослідників (до 75-річчя кафедри економічної теорії)», 20 листопада 2019 р., 

м. Харків, 0,2 друк. арк. 

 

7. Губін К.Г., кан-т екон. наук, доц.  

«Актуальні проблеми системи формування доходів в Україні», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 2,9 друк. арк. / 710,4 годин 

Навчальний посібник: 

1. «Економічна теорія», 1,2 друк. арк. 

Статті: 

1. «Боротьба з корупційною рентою в Україні: головні етапи та 
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заходи», «Економічна теорія та право», № 4 (39), 1,2 друк. арк. 

Тези: 

1. «Майбутнє професії «економіст», наукова дискусія в редакції 

журналу «Економічна теорія та право», 10 січня 2019 р. м. Харків, 0,1 друк. 

арк. 

2. «Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні», Регіональна 

науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми 

економіки, менеджменту та консалтингу: погляд молодих дослідників (до 75-

річчя кафедри економічної теорії)», 20 листопада 2019 р., м. Харків, 0,2 друк. 

арк. 

3. «Головні напрями боротьби з корупційними доходами в Україні», 

XV міжнародна науково-практична конференція «Наукова індустрія 

європейського континенту – 2019», 22-30 листопада 2019 р., м. Прага, Чехія, 

0,2 друк. арк. 

 

8. Левковець О.М., кан-т екон. наук, доц.  

«Управління інноваційним розвитком бізнес-організацій в умовах 

глобалізації», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,85 друк. арк. / 567 годин. 

Навчальний посібник: 

1. «Економічна теорія», 0,9 друк. арк. 

Статті: 

1. «Інноваційні бізнес-моделі: особливості формування», «Економічна 

теорія та право», № 2 (37), 0,6 друк. арк. 

2. «Інвестиційний бізнес-консалтинг: зміст, технології, потенціал», 

«Економічна теорія та право», № 4 (39), 1,1 друк. арк. 

Тези: 

1.  «Технології бізнес-консалтингу: захист інвесторів та «юридичні 

міни» інвестиційних угод», Регіональна науково-практична конференція 

молодих учених «Актуальні проблеми економіки, менеджменту та 
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консалтингу: погляди молодих дослідників», 20 листопада 2019 р., м. Харків, 

0,15 друк. арк. 

2. «Консалтинг організаційного розвитку бізнесу / Бізнес-консалтинг: 

здобутки та проблеми сьогодення», Наукова дискусія в редакції журналу 

«Економічна теорія та право» з теоретичних та практичних питань розвитку 

бізнес-консалтингу 11 квітня 2019 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

 

9. Набатова О.О., кан-т екон. наук, доц.  

«Маркетинговий консалтинг: особливості, технології, інформаційне 

забезпечення в умовах глобалізації», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,85 друк. арк. / 594,4 годин. 

Навчальний посібник: 

1. Економічна теорія, 1,3 друк.арк. 

Стаття: 

1. «Продуктовий консалтинг: сутність, основні послуги та технології», 

«Економічна теорія та право», № 4 (39), 0,9 друк. арк. 

Тези: 

1. «Майбутнє професії «економіст»: наукова дискусія в редакції 

журналу «Економічна теорія та право»», 10 січня 2019 року, м. Харків, 0,08 

друк. арк.). 

2. «Сучасний менеджмент і консалтинг: теоретичні підходи  та 

практичні аспекти розвитку», регіональна науково-практична конференція 

молодих учених. (авторський внесок – 0,12 друк.арк.). 

3. «Бізнес-консалтинг у сфері маркетингу», регіональна науково-

практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми економіки, 

менеджменту та консалтингу: погляд молодих дослідників (до 75-річчя 

кафедри економічної теорії)», 20 листопада 2019 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

4. «Продуктова матриця як інструмент маркетингового консалтингу», 

ХV Міжнародна науково-практична конференція «Вісті сучасної науки – 

2019», 30 листопада – 07 грудня 2019 р., м. Шеффілд, Велика Британія, 0,25 
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друк. арк.). 

 

10. Овсієнко О.В., кан-т екон. наук, доц.  

«Бізнес-адміністрування у правовій економіці», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 7,55 друк. арк. / 766,3 годин. 

Навчальні посібники: 

1. Економічна теорія, 1,3 друк. арк. 

2. Організація праці менеджера, 5,0 друк. арк. 

Монографія: 

1. «Modern Technologies in Economy and Management», розділ 

«Комплаєнс як спосіб запобігання участі бізнесу у корупційних схемах», 0,75 

друк. арк. 

Тези: 

1. «Антикорупційний ефект комплаєнсу», ХІ Міжнародна науково-

практична конференція «Європейський вектор модернізації економіки: 

креативність, прозорість та сталий розвиток», 28-29 травня 2019 р., м. 

Харків, 0,2 друк. арк. 

2. «Функції комплаєнсу у бізнес-адмініструванні», Міжнародна 

науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного 

розвитку промислових підприємств», 25-26 квітня 2019 р., м. Одеса, 0,15 

друк. арк. 

3. «Майбутнє професії «економіст», наукова дискусія в редакції 

журналу «Економічна теорія та право», 10 січня 2019 р. м. Харків, 0,1 друк. 

арк. 

4. «Бізнес-консалтинг: здобутки та проблеми сьогодення», наукова 

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

практичних питань розвитку бізнес-консалтингу, 11 квітня 2019 р., м. Харків, 

0,05 друк. арк.  
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1.5. Актуальність виконаних наукових розробок в рамках цільової 

програми: 

 

Д-р екон. наук, проф. Шевченко Л. С. 

Формування концепції стратегічного бізнес-консалтингу потребує 

досліджень: 

1) природи стратегічного консалтингу, його зв’язку із стратегічним 

менеджментом, економікою, інноватикою та правом;  

2) принципів і методів стратегічного аналізу, ролі прогнозування та 

форсайт-досліджень у системі бізнес-стратегування і консалтингу;  

3) основних технологій та інструментарію стратегічного консалтингу, 

насамперед надання консалтингових послуг із розроблення та реалізації 

піраміди стратегій бізнес-організації: корпоративної, конкурентних і 

функціональних стратегій;  

4) особливостей цифрової трансформації бізнесу та розроблення 

цифрових стратегій; 

5) розроблення та реалізації корпоративних правових стратегій. 

Зважаючи на трансформації економічної системи України, назрілими є 

також  дослідження нового соціального контексту ведення бізнесу у ХХІ 

столітті:  розвитку корпоративної соціальної відповідальності, соціального 

підприємництва та інтелектуального волонтерства. 

 

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

Актуальність теми дослідження визначена тим, що права людини  

стають пріоритетом суспільного розвитку та  перетворюються у спеціально 

розроблені стратегії підприємницької діяльності. Суперечність бізнесу та 

прав людини розглядається в контексті певного етапу економічного розвитку 

суспільства. Нестабільність, невизначеність, складності функціонування 

бізнесу в Україні змінюють цивілізаційний алгоритм вирішення цієї 

суперечності і вимагають обґрунтування базових напрямів зміни податкової, 
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грошово-кредитної політики та подолання структурних деформацій.   

 

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

Актуальність обумовлена глобалізацією світової економіки, 

випереджальними темпами зростання чистих (нематеріальних) послуг, 

зокрема медичних послуг, порівняно з товарами і послугами матеріального 

характеру у структурі міжнародної торгівлі, що забезпечує 

постіндустріалізацію економіки України, зменшення ризиків від світових 

криз та інвестування людського капіталу. 

 

Д-р екон. наук, проф. Марченко О. С. 

Актуальність дослідження економіко-організаційного механізму 

бізнес-консалтингу визначається багатьма чинниками, серед яких слід 

підкреслити такі:  

по-перше, зростання ролі професіональних знань та навичок у 

забезпеченні ефективності та конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання в умовах сучасного етапу постіндустріальних економічних 

перетворень, формування економіки знань; розвиток професійного 

консультування як складової сучасної сфери ділових послуг, визнання 

професійних консультацій інтелектуальними ресурсами бізнесу; 

по-друге, розуміння професійного консультування як важливої функції 

фахівців та керівників підприємств, ефективність діяльності яких залежить 

від оволодіння знаннями та навичками консультування, розроблення та 

впровадження консультаційних проектів тощо; 

по-третє, розвиток підприємницької діяльності у сфері професійного 

консультування – бізнес-консалтингу; 

по-четверте, відсутність системних економічних досліджень бізнес-

консалтингу, що повинні бути концептуальною основою як професійного 

консультування та консультаційного бізнесу, так і навчальних дисциплін з 

певних напрямів та видів консалтингової діяльності. 
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Д-р екон. наук, проф. Нечипорук Л. В. 

Будь-якa бізнeс-оргaнізaція здійснює свою діяльність в умовах 

невизнaченості тa ризиків. Мaючи мету мaксимізaції прибутку, вонa прaцює 

в умовaх обмеженості ресурсів (трудових, фінaнсових, інформaційних, 

мaтeріaльних тa нeмaтеріaльних), a, отже, aктуaльною є проблемa мінімізaції 

фінaнсувaння втрaт, що обумовлені нaстaнням ризиків. 

Перспективи дослідження полягaють у встaновленні перевaг 

використaння мехaнізму стрaхувaння як в контексті упрaвління ризикaми 

щодо персонaлу тa мaйнa бізнес-оргaнізaцій, тaк і можливості вживання в 

нaслідок тaких дій подaткових пільг.  

Найбільшої уваги в контексті формування системи ризик-менеджменту 

персоналу бізнес-організацій потребує медичне страхування, обов’язковість 

якого заявлена як в числі видів соціального, так і комерційного страхування, 

але механізми реалізації якого поки що не визначені. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Вовк І.А. 

Актуальність теми полягає у необхідності з’ясувати, як особливості 

ринку юридичних послуг в Україні та стан його правового регулювання 

впливає на різні аспекти внутрішнього управління юридичними фірмами, що 

недостатньо досліджено у науковій літературі. Окремої уваги вимагає 

визначення специфіки такого впливу на управління невеликими 

регіональними фірмами, що також опинилося поза увагою вчених. 

Проведення такого дослідження дозволить запропонувати низку практичних 

рекомендацій у сфері управління юридичними фірмами в його 

інституціональному, фінансовому, кадровому та маркетинговому вимірах. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Губін К. Г. 

Проблема корупції вже давно стала своєрідним «прокляттям» України, 

яке протягом останніх трьох десятиріч заважає здійснювати ринкові 
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реформи, розвивати економіку, залучати іноземні інвестиції, активізувати 

процеси генерування та впровадження інновацій. Низький рівень ВВП на 

душу населення та низький рівень зарплат, що змушує мільйони українців 

виїжджати на заробітки за кордон, теж є наслідками багатьох років засилля 

корупції, адже рикові механізми, які забезпечують зростання ефективності 

економіки та рівня доходів населення, не можуть ефективно працювати за 

умови розвиненості корупції. 

Боротьба з корупційними доходами має вирішальне значення для 

протидії корупції, бо без можливості заробити та витратити корупційну 

ренту на задоволення своїх потреб значною мірою втрачається сенс у 

корупційних діяннях. Позбавляючи корупціонерів доходів, ми обмежуємо їх 

можливості з розмивання антикорупційних реформ та протидії 

антикорупційній діяльності. Нерідко дуже важко викрити та довести у суді 

корупційні злочини, проте помітити наявність доходів від корупції відносно 

просто. 

 

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

Успішна інвестиційна діяльність є обов’язковою умовою розвитку 

сучасних бізнес-структур. Глобальні трансформації бізнес-ландшафту, 

посилення інноваційної складової діяльності бізнес-організацій 

спричинюють постійне оновлення інструментарію інвестиційного 

менеджменту. В результаті забезпечити належну якість інвестиційно-

інноваційних процесів власними кадровими силами часто виявляються не в 

змозі навіть великі компанії, що формує запит на послуги інвестиційного 

бізнес-консалтингу. 

Сучасні компанії є відкритими соціо-технічними системами, що 

функціонують в умовах динамічного бізнес-середовища. Забезпечення їх 

ефективності та конкурентоспроможності потребує постійного корегування 

організаційної будови для адаптації до нових реалій. Бізнес-модель 

забезпечує системне поєднання цілей компанії та її бізнес-процесів з 



 17 

реаліями зовнішнього середовища. Інноваційні трансформації бізнес-моделей 

в умовах глобалізації є обов’язковою передумовою забезпечення розвитку 

компаній. 

 

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

Успішна маркетингова діяльність є обов’язковою складовою 

ефективного функціонування сучасних бізнес-структур, тому залучення 

консультантів з маркетингу може стати дієвим інструментом забезпечення 

підвищення конкурентоспроможності та ефективності господарської 

діяльності клієнтських організацій шляхом розробки та впровадження 

ефективних методів роботи підприємства з ринком, а також вдосконалення 

внутрішньофірмових взаємодій, що забезпечують застосування цих методів.  

Важливою складовою маркетингового консалтингу є консультації з питань 

розробки та корегування асортиментної політики фірми із визначенням 

портфеля товарів та послуг, оптимального для задоволення потреб клієнтів, 

та ключових моментів їх позиціювання на ринку. 

 

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

Український бізнес демонструє високу готовність брати участь у 

корупційних схемах. Так, за даними Національного агентства з питань 

запобігання корупції, 66 % підприємців готові вдатися до тих або інших 

корупційних дій, що забезпечать перемогу у конкурсах, тендерах; 11,5 % 

підприємців орієнтуються на суто корупційні засоби вирішення конфліктів з 

контрагентами по бізнесу. Можна стверджувати, що корупція розширює 

неоплачений доступ як до приватних ресурсів бізнесу, так і до суспільних 

ресурсів. У зв’язку з цим постає питання про те, що може зупинити або 

зменшити попит бізнесу на корупційні способи вирішення ділових питань. 

Очевидно, що вагому роль у боротьбі з корупцією має відігравати держава. 

Проте в українському суспільстві держава, виконуючи цю функцію, 

«провалюється» через зрощування бізнесу та влади, відсутність незалежного 
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судочинства. Останніми роками в Україні започатковані реформи, 

спрямовані на подолання цих негативних явищ, але доки що вжиті у їх межах 

заходи виявляються недостатніми. Відтак актуалізується питання про 

«недержавні» механізми запобігання участі бізнесу у корупції. 

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: 

 

Д-р екон. наук, проф. Шевченко Л. С. 

Розроблено концепцію стратегічного бізнес-консалтингу. Узагальнено 

наукові підходи зарубіжних учених щодо змісту  стратегічного консалтингу. 

Виявлено зв'язок стратегічного консалтингу, стратегічного менеджменту, 

економіки, інноватики та права.  

Розкрито загальні принципи й методи стратегічного аналізу та 

стратегування. Аргументовано роль прогнозування та форсайт-досліджень у 

стратегічному бізнес-консультуванні. Запропоновано алгоритм здійснення 

стратегічного корпоративного форсайту. 

Проаналізовано основні технології та інструментарій стратегічного 

консалтингу, надання консалтингових послуг із розроблення та реалізації 

корпоративної, конкурентних (ділових) і функціональних стратегій. 

Визначено зміст та основні напрями стратегічного інноваційного 

консалтингу. Розкрито процес цифрової трансформації бізнесу та 

розроблення цифрових стратегій.  

Узагальнено наукові підходи закордонних учених щодо змісту 

проактивного права, розроблення та реалізації корпоративних правових 

стратегій. Проаналізовано основні типи правових стратегій. Визначено  

особливості впровадження корпоративних правових стратегій в Україні. 

Доведено, що більшість українських бізнес-організацій орієнтуються у своїй 

діяльності на управління ризиками, однак дедалі більше фірм переходять до 

моделі управління розвитком.  

Досліджено новий соціальний контекст ведення бізнесу у ХХІ столітті:  
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місце людини праці в сучасному корпоративному світі;  новий вектор 

розвитку корпоративної стратегії – від корпоративної соціальної 

відповідальності до соціального підприємництва та інтелектуального 

волонтерства.  

Розкрито процес формування сучасної системи стратегічного 

інноваційного менеджменту в корпораціях і на інноваційних підприємствах.  

 

Д-р екон. наук, проф. Гриценко О. А. 

Розкрито логіко-історичні основи  сучасної кризи та її особливості в 

Україні, обґрунтовані базові підходи до пошуку виходу з кризи,  окреслені 

напрями корекції податкової, грошово-кредитної політики та подолання 

структурних деформацій; 

Виявлено основну суперечність сучасної епохи – між глобалізацією, 

яка розвивається на основі інформаційно-мережевих і фінансових технологій, 

і просторовою локалізацією  матеріальних і трудових ресурсів, які не здатні 

рухатися зі швидкістю інформації та фінансових потоків, що  проявляється у 

формуванні цілої низки соціально-економічних диспропорцій; 

Визначено криптовалюту як мережевий позанаціональний гібридний 

похідний грошово-фінансовий актив, рідкість і захист якого забезпечується 

криптографічно; 

Доведено, що основною структурно-організаційною проблемою 

розвитку суспільства в ХХІ столітті стає протиріччя між ієрархічними і 

мережевими зв’язками, яке проявляється на різних рівнях в суперечності 

необхідності та свободи, упорядкованості та спонтанності, владності та 

демократизму, індустріальності та інформаційності, плановості та 

ринковості, соціально-економічної рівності та розшарування, інтеграції та 

фрагментації різних складових суспільства; 

Розкрито зміст реконструктивного розвитку як такий розвиток, який 

досягається на основі якісної перебудови несучих конструкцій економіки, 

корінної зміни її структури, що може бути досягнутий як за економічного 
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зростання, так і за нульових і навіть за від’ємних темпів зростання економіки. 

 

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

Проаналізовано сучасну роль міжнародної торгівлі послугами для 

розвитку національної економіки та бізнесу.  

Запропоновані шляхи реструктуризації експорту послуг України з 

метою підтримки позитивних темпів економічного зростання й активного 

платіжного балансу в умовах зростаючих глобалізаційних викликів. 

Обґрунтовано роль управлінського консалтингу в стимулюванні 

експорту медичних послуг під впливом постіндустріалізації та глобалізації 

економіки; 

Виявлені фактори та умови міжнародної торгівлі медичними 

послугами, можливості та перешкоди для розвитку медичного туризму в 

Україні. 

 

Д-р екон. наук, проф. Марченко О. С. 

Обґрунтовано теоретичні та методичні основи консультативного 

менеджменту як системи цілей, принципів, технологій, методів та заходів 

управління на основі залучення, накопичення та передавання спеціальних 

знань та інформації у формі консультацій з метою досягнення цілей 

організації, складовими якої є управління внутрішнім та зовнішнім 

консультуванням; управління у формі консультування як функції менеджерів 

організації. 

Розкрито сутність та особливості експертно-аналітичного середовища в 

соціально-економічній системі національного господарства, роль 

аналітичних центрів у політико-економічних процесах, тенденції їх 

становлення й функціонування в Україні. 

Обґрунтовано тривекторну модель юридичного бізнесу, що поєднує 

його інтелектуальні (професійні), підприємницькі та сервісні характеристики 

і фактори конкурентоспроможності, є клієнтоорієнтованою та соціально-
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етичною. 

– розкрито зміст та основні напрями ринкових трансформацій 

юридичного консалтингу в Україні, серед яких: комодизація юридичних 

послуг і реструктуризація продуктового портфеля; масштабізація 

юридичного бізнесу; сполучення організаційних принципів діяльності 

юридичних супермаркетів і бутиків; зростання конкуренції з бору 

консалтингових та аудиторських фірм; активізація суб’єктів регіонального 

сегмента ринку юридичного консалтингу. 

Обґрунтована модель калькулювання собівартості складної медичної 

послуги, відповідно до якої сума витрат центрів надходжень амбулаторно-

поліклінічних і стаціонарних підрозділів, які безпосередньо надають медичну 

допомогу (прямі витрати), коректувалася на витрати центрів підтримки 

(непрямі витрати), які розподіляються між простими медичними послугами 

на основі обраного критерію. 

Розкрито основні принципи багатофакторної моделі фінансування 

профілактики і лікування дирофіляріозу: комплексний підхід, поєднання 

державного і приватного фінансування, забезпечення безперервності 

фінансування, дискретність витрат. 

Обґрунтовано методику визначення ефективності використання 

фінансових ресурсів на основі розрахунку віддачі витрат на профілактику і 

лікування дирофіляріозу. 

 

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

Уточнено, що бізнес-організації в сучасному світі здійснюють свою 

діяльність в умовах невизначеності та ризиків, що потребує напрацювання 

ефективних фінансових рішень в ризик-менеджменті. Установлено, що 

оцінка ризиків вимагає попередньої ідентифікації їх характеристик та 

факторів, як мінімум, по відношенню до майна та персоналу бізнес-

організації. Визначено, що управління ризиками передбачає опрацьовування 

заходів, які спрямовуються на їх попередження або зниження ймовірності 
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настання, та на оцінку ризиків як прийнятних. Обидва варіанти потребують 

залучення додаткових фінансових ресурсів, які можуть бути досить значними 

у разі факту шкоди, що обумовлена настанням ризиків.  

Визначено ризики персоналу бізнес організацій та визначено переваги 

страхування як механізму управління ними. Доведено, що система ризик-

менеджменту персоналу бізнес-організацій потребує дотримання принципів, 

які близькі до ліберального підходу, заснованого на домінантах економічної 

раціональності, а саме: створення державою умови для самозабезпечення 

кожного працездатного громадянина при солідарній підтримці суспільства; 

допомога хворим і непрацездатним на рівні, що відповідає економічним 

можливостям країни. Уточнено, що зразками організації ризик-менеджменту 

персоналу є: запровадження соціального страхування «знизу» як 

урегулювання відносин працівників і роботодавців; введення інституту 

соціального страхування «зверху» через державне законодавство; організація 

третього (змішаного) варіанту формування системи соціального страхування 

внаслідок залучення державної влади і приватної ініціативи, що формує 

додаткову мотивацію для підвищення продуктивності праці. 

Обґрунтовано важливість включення в «соціальний пакет» персоналу 

медичного страхування, страховим ризиком в якому є виникнення розладу 

здоров’я застрахованої особи, пов'язаного з гострим захворюванням, 

загостренням хронічного захворювання, травмою внаслідок нещасного 

випадку, який зумовлює потребу у наданні їй медичних та оздоровчих 

послуг. 

Визначено, що фінансові рішення в ризик-менеджменті бізнес-

оргaнізaцій можуть ґрунтуватися нa використaнні страхування як мехaнізму 

упрaвління ризикaми, що передбачає знaчно менші зa потенційні виплaти (у 

рaзі нaстaння стрaхового випaдку) витрaти нa зaбезпечення стрaхового 

зaхисту. Додаткову вигоду бізнес-організація може отримати через 

можливість віднесення на витрати страхових платежів, що дозволяє 

зменшити розмір подaтку нa прибуток. 



 23 

 

Кан-т екон. наук, доц. Вовк І.А. 

Показаний економічний бік верховенства права як фундаменту 

правопорядку у сучасних правових системах, наголошено на важливості 

врахування економічної природи головної ідеї доктрини верховенства права 

– обмеження державного свавілля; 

Досліджені окремі проблеми різного розуміння верховенства права в 

економічній теорії та юриспруденції, що є передумовою 

міждисциплінарного, економіко-правового дослідження цього явища; 

На прикладі управління юридичною фірмою показано як відсутність 

довіри між учасниками правових відносин (споживачами і надавачами 

юридичних послуг) та неналежне виконання юридичної спільноти свого 

основного завдання із підтримки правопорядку може впливати на юридичний 

бізнес. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Губін К. Г. 

Запропоновано розбудовувати протидію корупції в Україні на основі 

боротьби з корупційною рентою. Виділено три етапи протидії корупційній 

ренті: зміна структур; забезпечення структур професійними кадрами та 

створення розвиненої антикорупційної системи. Розкрито заходи, необхідні 

для скорочення можливостей формування корупційної ренти та для 

ускладнення приховування та використання корупційних доходів. 

 

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

Уточнено зміст і класифіковано основні послуги інвестиційного бізнес-

консалтингу.  

Запропоновано підхід до трактування змісту фандрайзингу як 

комплексної послуги інвестиційного бізнес-консалтингу, продемонстровано 

її потенціал для підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної 

діяльності бізнес-структур.  



 24 

Розкрито зміст сучасних консалтингових технологій захисту інтересів 

учасників бізнес-проекту та оптимального структурування інвестиційних 

угод на основі інструментарію гібридного фінансування (у т. ч. ризики 

утворення «юридичних мін» та способи їх нейтралізації).  

Визначено сутність, завдання, напрями консалтингу організаційного 

розвитку бізнес-структур. 

Уточнено роль бізнес-моделі у забезпеченні ефективного розвитку 

бізнес-структур, класифікацію бізнес-моделей (лінійні та платформні; 

традиційні та інноваційні). Обґрунтовано неминучість інноваційної 

трансформації бізнес-моделей сучасних компаній. 

Розглянуто технології інноваційної трансформації бізнес-моделей та 

умови їх ефективного застосування. 

 

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

Проаналізовано основні тенденції розвитку та структуру ринку 

маркетингового консалтингу в Україні. 

Розкрито сутність та схарактеризовано основні напрями 

маркетингового консультування. 

Узагальнено та розкрито особливості основних послуг продуктового 

консалтингу. 

Розкрито основні принципи побудови продуктової матриці фірми як 

інструменту продуктового консалтингу, її структуру, систематизовано 

технології аналізу та розроблення рекомендацій щодо оптимізації 

продуктового портфеля фірми. 

 

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

Виявлено та розкрито роль комплаєнсу як антикорупційного механізму 

правової економіки. Доведено, що комплаєнс перетворюється на ефективний 

спосіб протидії участі бізнесу у корупційних схемах лише за умов 

економічної зацікавленості бізнесу у його впровадженні. Тобто економічний 
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ефект комплаєнс-практики (зниження фінансових та репутаційних ризиків, 

запобігання неправомірному використанню корпоративних ресурсів, 

підвищення капіталізації бізнесу, полегшення інтеграції бізнесу у світовий 

економічний простір) має бути доволі відчутним. Разом з тим, комплаєнс є 

важливим напрямом інституційного проектування вітчизняної економіки, 

який забезпечує стійкий попит з боку суб'єктів господарювання на втілення 

принципу верховенства права у систему норм, що регламентують їх 

взаємовідносини.  Комплаєнс відіграє важливу роль у створенні ефективних 

норм господарювання: він започатковує певний стандарт господарської 

поведінки, в основі якого – повна прозорість діяльності, неприйняття та 

запобігання будь-яким спробам використати ресурси бізнес-організації у 

корупційних схемах. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

2.6. На базі кафедри проведено наукові заходи: 

1) Майбутнє професії «економіст»: наукова дискусія в редакції 

журналу «Економічна теорія та право», 10 січня 2019 р., м. Харків. 

2) Бізнес-консалтинг: здобутки та проблеми сьогодення. Наукова 

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

практичних питань розвитку бізнес-консалтингу, 11 квітня 2019 р., м. Харків. 

3) Регіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Сучасний менеджмент і консалтинг: теоретичні підходи та практичні 

аспекти розвитку», 14 травня 2019 р., м. Харків. 

4) Практична функція вищої економічної та управлінської освіти: 

погляд стейкхолдерів : круглий стіл у редакції журналу «Економічна теорія 

та право» з питань підготовки професіоналів за освітніми програмами 

«Бізнес-консалтинг» і «Бізнес-адміністрування» на фінансово-правовому 

факультеті Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, 10 вересня 2019 р., м. Харків. 
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5) Регіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Актуальні проблеми економіки, менеджменту та консалтингу: погляд 

молодих дослідників (до 75-річчя кафедри економічної теорії)», 20 листопада 

2019 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.  25 січня 2019 р. Міжнародна наукова 

конференція «Цифрова та інноваційна 
економіка: процеси, стратегії, 
технології», Державний університет 
імені Яна Кохановського, м. Кельце, 
Польща 

2 

2.  22 лютого 2019 р. ІІ Міжнародна 
наукова конференція «Інтеграція 
бізнес-структур: стратегії та 
технології», Навчальний університет 
Сулхан-Саба Орбеліані, м. Тбілісі, 
Грузія 

1 

3.  29 березня 2019 р. ІІІ Міжнародна 
наукова конференція «Сучасні 
трансформації в економіці та 
менеджменті», Університет Клайпеди, 
м. Клайпеда, Литва 

2 

4.  18-19 квітня 2019 р. VІ Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Гендер. Екологія. Здоров’я», м. Харків 

1 

5.  25-26 квітня 2019 р. Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Формування потенціалу економічного 
розвитку промислових підприємств», м. 
Одеса 

1 

6.  16-17 травня 2019 року Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Глобальний маркетинг: аналіз і 
виклики сучасності», м. Батумі, Грузія  

2 

7.  28-29 травня 2019 р. ХІ Міжнародна 
науково-практична конференція 

1 
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«Європейський вектор модернізації 
економіки: креативність, прозорість та 
сталий розвиток», м. Харків 

8.  29-31 травня 2019 р. Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Інновації у вітчизняній освіті: 
надбання та стратегічні перспективи 
розвитку, м. Харків 

1 

9.  10 жовтня 2019 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Теорія та 
практика управління розвитком 
економіки», м. Київ 

1 

10.  19 жовтня 2019 р. 2nd International 
Scientific Conference “Economic and 
Social-focused Issues of Modern World”. 
Bratislava, Slovak Republic 

1 

11.  22-30 листопада 2019 р. XV міжнародна 
науково-практична конференція 
«Наукова індустрія європейського 
континенту – 2019», м. Прага, Чехія 

1 

12.  30 листопада-7 грудня 2019 р. ХV 
Міжнародна науково-практична 
конференція «Вісті сучасної науки – 
2019», м. Шеффілд, Велика Британія 

1 

Всеукраїнські 
1.  10 січня 2019 р. Наукова дискусія в 

редакції журналу «Економічна теорія та 
право» «Майбутнє професії 
«економіст», м. Харків 

7 
 

2.  1-28 лютого 2019 р. Всеукраїнська 
наук.-практ. Інтернет-конференція 
«Розвиток соціальної інфраструктури 
регіонів в умовах євроінтеграції: 
економіко-правові аспекти», м. Харків 

2 

3.  11 квітня 2019 р. Наукова дискусія в 
редакції журналу «Економічна теорія та 
право» з теоретичних та практичних 
питань розвитку бізнес-консалтингу 
«Бізнес-консалтинг: здобутки та 
проблеми сьогодення», м. Харків 

7 

4.  16 квітня 2019 р. ІІ Всеукраїнська 
наук.-практ. конференція «Сучасні 
перетворення міжнародного бізнесу», 
м. Харків 

2 
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5.  29-30 травня 2019 р. Всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Теоретико-методологічні 
трансформації економічної науки у ХХІ 
ст.: перспективи нової парадигми»,  м. 
Київ 

1 

6.  10 вересня 2019 р. Круглий стіл у 
редакції журналу «Економічна теорія та 
право» з питань підготовки 
професіоналів за освітніми програмами 
«Бізнес-консалтинг» і «Бізнес-
адміністрування» на фінансово-
правовому факультеті Національного 
юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого «Практична функція 
вищої економічної та управлінської 
освіти: погляд стейкхолдерів», м. 
Харків  

2 

7.  1 листопада 2019 р. VІІІ науково-
практична конференція з міжнародною 
участю «Професійний менеджмент в 
сучасних умовах розвитку ринку», м. 
Харків 

1 

8.  20 листопада 2019 р. Регіональна 
науково-практична конференція 
молодих учених «Актуальні проблеми 
економіки, менеджменту та 
консалтингу: погляд молодих 
дослідників (до 75-річчя кафедри 
економічної теорії)», м. Харків 

4 
 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях узяли:  

Велика Британія, м. Шеффілд, ХV Міжнародна науково-практична 

конференція «Вісті сучасної науки – 2019», доц. Набатова О.О. 

Грузія, м. Батумі, Міжнародна науково-практична конференція 

«Глобальний маркетинг: аналіз і виклики сучасності» – зав. каф., проф. 

Шевченко Л.С., проф. Марченко О.С. 

Грузія, м. Тбілісі, ІІ Міжнародна наукова конференція «Інтеграція 

бізнес-структур: стратегії та технології» – зав. каф., проф. Шевченко Л.С. 

Канада, м. Монреаль, Міжнародна наукова конференція «Інновації та 
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підприємництво» – проф. Гриценко О.А. 

Литва, м. Клайпеда, ІІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні 

трансформації в економіці та менеджменті» – зав. каф., проф. Шевченко Л.С., 

проф. Марченко О.С. 

Польща, м. Кельце, Міжнародна наукова конференція «Цифрова та 

інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології» – зав. каф., проф. 

Шевченко Л.С., проф. Гриценко О.А. 

Словаччина, м. Братислава, ІІ Міжнародна наукова конференція 

«Економічні та соціально-орієнтовані питання сучасного світу» – проф. 

Камінська Т.М. 

Чехія, м. Прага, XV міжнародна науково-практична конференція 

«Наукова індустрія європейського континенту – 2019» – доц. Губін К.Г.  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Монографії: 3 / 3,55 друк. арк. 

1. Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific 

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

2019. С. 448-459. URL:  http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/2019_1.pdf (2,1 

друк. арк.). – зав. каф., проф. Шевченко Л.С., проф. Марченко О.С., доц. 

Овсієнко О.В. (за кордоном).  

2. Modern innovative and information technologies in the development of 

society: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and 

Applied Arts / edited by Michal Ekkert, Oleksandr Nestorenko and Monika Szynk. 

Katowice, 2019. Розділ 1.13. С. 108-120 (0,6 друк. арк.) – проф. Гриценко О.А. 

(за кордоном). 

3. Фінансовий бізнес-консалтинг в умовах інтернаціоналізації 

фінансової сфери. Нові етапи розвитку сучасної науки в Україні та країнах 

ЄС (економічні науки): колективна монографія. Рига, 2019. (0,85 друк. арк.). 

– проф. Нечипорук Л.В. (за кордоном). 
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3.3. Навчальні посібники: 5 / 55,3 друк. арк. 

1. Шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг: навч. посіб. Харків: 

Право, 2019. 302 с. (17,55 друк. арк.).   

2. Шевченко Л. С. Стратегічний інноваційний менеджмент: навч. посіб. 

Електронне видання. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019. 

155 с.  (7,5 друк. арк.). 

3. Економічна теорія: навч. посіб. / за ред. Л. С. Шевченко. 2-ге вид. 

Харків: Право, 2019. 268 с. (12,5 друк. арк.). 

4. Марченко О. С. Бізнес-консалтинг. Навчальний посібник. Харків: 

Право, 2019. 204 с. (12,75 друк. арк.) 

5. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. Організація праці менеджера: 

навчальний посібник. Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 203 с. 

(авторський внесок Овсієнко О. В. 5,0 друк. арк.) 

 

3.4. Усього статей у наукових виданнях: 18 / 14,18 друк. арк. 

з них: 

3.4.1. – 2/0,8 друк. арк. 

1. Бодня Е.И., Марченко О.С., Шевченко Л.С., Велиева Т.А., Бодня 

И.П., Навет Т.И. Сравнительный анализ себестоимости лечения эхинококкоза 

терапевти¬ческим и хирургическим методами (методология «STEP-

DOWN»). Georgian medical news. 2019. No. 5 (290). Рр. 108-115. (0,6 друк. 

арк., авт. внесок – 0,4 друк. арк.). 

2. Бодня Е. И., Марченко О. С., Шевченко Л. С., Скорик Л. И., Бодня 

И. П. Многофакторная модель финансирования профилактики и лечения 

дирофиляриоза (основные принципы и показатели эффективности). Georgian 

medical news. 2019. № 10 (295). (0,6 друк. арк., авт. внесок – 0,4 друк. арк.). 

 
1.4.2. 3 / 1,0 друк. арк. 

1. Бодня Е.И., Марченко О.С., Шевченко Л.С., Велиева Т.А., Бодня 
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И.П., Навет Т.И. Сравнительный анализ себестоимости лечения эхинококкоза 

терапевтическим и хирургическим методами (методология «STEP-DOWN»). 

Georgian medical news. 2019. No. 5 (290). Рр. 108-115. (0,6 друк. арк., авт. 

внесок – 0,4 друк. арк.). (Scopus) 

2. Бодня Е. И., Марченко О. С., Шевченко Л. С., Скорик Л. И., Бодня 

И. П. Многофакторная модель финансирования профилактики и лечения 

дирофиляриоза (основные принципы и показатели эффективности). Georgian 

medical news. 2019. № 10 (295). (0,6 друк. арк., авт. внесок – 0,4 друк. арк.). 

(Scopus) 

3. Shyfrina N.I., Ukrainska L.O., Marchenko O. S., Cherkashyna T. S. 

Improvement of economic efficiency of the enterprise based on automation of 

management of motivation of personnel. Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2019. №30 (3). С. 186-

195. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179533. URL: 

http://fkd.org.ua/article/view/179533. (0, 5 друк арк., авт. внесок –0,2 друк. арк.) 

(Web of Science) 

 

1.4.3. 18 / 14,65 друк. арк. 

1. Шевченко Л. С. Корпоративна правова стратегія: сутність, типи, 

особливості реалізації. Економічна теорія та право. 2019. № 1 (36). С. 104-

120. DOI: 10.31359/2411-5584-2019-36-1-104 (1,05 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, 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. Стратегічний консалтинг: теорія, практика, бізнес-

індустрія. Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С. (1,13 друк. арк.). 
Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у таких міжнародних 
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наукометричних базах: Index Copernicus International,  Google Scholar, Central and 

Eastern European Online Library (CEEOL), Ulrich’s Periodicals Directory, 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. Соціальний контекст ведення бізнесу у ХХІ столітті: 

роздуми після дискусії на ІІІ Харківському міжнародному юридичному 

форумі, 24-28 вересня 2019 р. Економічна теорія та право. 2019. № 3 (38). С. 

79-94. (1,0 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, 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. 

 

4. Шевченко Л. С. Стратегічний форсайт: управління майбутнім. Право 

та інновації. 2019. № 3(27). С. 90-97. (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, 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. Grytsenko A. A., Grytsenko O. A. Peculiarities of the current crisis in 

Ukraine: a logical and historical approach.  Економічна теорія та право. 2019. 

№ 1 (36). С. 11-26 (власних 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, Polska Bibliografia 

Naukowa (PBN), Science Library Index, а також базах даних «Наукова періодика України» 
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та «Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. 

 

6. Камінська Т. М. Місце України у міжнародній торгівлі послугами. 

Економічна теорія та право. 2019. № 1 (36). С. 27-41. (1,1 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, 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. Федулова Л. І., Марченко О. С. Тенденції розвитку експертно-

аналітичного середовища в  Україні. Економічна теорія та право. 2019. № 1 

(36). С. 57-73. DOI: 10.31359/2411-5584-2019-36-1-57 (1,0 друк арк, авт 

внесок: 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, 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. Марченко О. С. Сучасні тенденції розвитку юридичного бізнесу в 

Україні. Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С. 67-89. DOI: 

10.31359/2411-5584-2019-37-2-67 (1,3 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, 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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9. Нечипорук Л. В. Ризик-менеджмент персоналу бізнес-організацій. 

«Бізнес-навігатор». 2019. Випуск 4 (53). С. 105 – 110. (Index Copernicus). (0,6 

друк. арк.). 

 

10. Вовк І. А. Управління юридичною фірмою: економічні та правові 

проблеми в умовах українського ринку юридичних послуг. Економічна 

теорія і право. 2019. № 4. (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, 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. 

 

11. Губін К. Г. Боротьба з корупційною рентою в Україні: головні етапи 

та заходи. Економічна теорія та право. 2019. № 4 (39). (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, 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. Левковець О. М. Інноваційні бізнес-моделі: особливості 

формування. Економічна теорія та право. 2019, № 2 (37). С. 172-182 (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, 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. 

 



 35 

13. Левковець О. М. Інвестиційний бізнес-консалтинг: зміст, технології, 

потенціал. Економічна теорія та право. 2019, № 4 (39). (1,1 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, 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. 

 

14. Набатова О. О. Продуктовий консалтинг: сутність, основні 

послуги та технології. Економічна теорія та право. 2019. № 4 (39). (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, 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. Набатова О. О. Сучасний менеджмент і консалтинг: теоретичні 

підходи та практичні аспекти розвитку. За підсумками регіональної  науково-

практичної конференції молодих учених. Економічна теорія та право. 2019. 

№ 2 (37). С. 183-185 (авторський внесок – 0,12 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, 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. Шевченко Л. С., Марченко О. С., Вовк І. А. Майбутнє професії 

«економіст»: наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та 

право». Економічна теорія та право. 2019. № 1. С. 159-176. DOI: 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2019-36-1-159  (1,03 друк.арк.). 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2019-36-1-159
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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, 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. Марченко О. С., Селіванова І. А. Бізнес-консалтинг: здобутки та 

проблеми сьогодення. Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна 

теорія та право» з теоретичних та практичних питань розвитку бізнес-

консалтингу. Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С. 156-171. (0,72 

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, 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. Борисенко І. В., Марченко О. С., Шевченко Л. С. Практична 

функція вищої економічної та управлінської освіти: погляд стейкхолдерів. 

Круглий стіл у редакції журналу «Економічна теорія та право» з питань 

підготовки професіоналів за освітніми програмами «Бізнес-консалтинг» і 

«Бізнес-адміністрування» на фінансово-правовому факультеті Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 10 вересня 2019 р. 

Економічна теорія та право. 2019. № 3(38). С. 158-174. (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, 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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Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2017 році у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

 
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск, 
перша-
остання 
сторінки 
роботи 

Статті 
1 Бодня Е.И., 

Марченко О.С., 
Шевченко Л.С., 
Велиева Т.А., 
Бодня И.П., 
Навет Т.И. 

Сравнительный 
анализ 
себестоимости 
лечения 
эхинококкоза 
терапевтическим и 
хирургическим 
методами 
(методология 
«STEP-DOWN») 

Georgian medical news 2019. No. 5 
(290). Рр. 108-
115. 

2 Shyfrina N.I., 
Ukrainska L.O., 
Marchenko O. S., 
Cherkashyna T. S.  

Improvement of 
economic efficiency of 
the enterprise based on 
automation of 
management of 
motivation of personnel. 

Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми теорії та 
практики. Збірник наукових 
праць. 

2019. №30 (3). 
С. 186-195. 

3 Бодня Е. И., 
Марченко О. С., 
Шевченко Л. С., 
Скорик Л. И., Бодня 
И. П.  

Многофакторная 
модель 
финансирования 
профилактики и 
лечения дирофиляриоза 
(основные принципы и 
показатели 
эффективности). 

Georgian medical news. 2019. № 10 
(295). С. 164-
170 

 

Таблиця № 3 
Всього 

друкованої 
продукції 

Монографії Наукові 
статті в 
наук. 

журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези 
доповідей та 

наук. 
повідомлень 

на 
конференціях 

Підручники 
та 

навчальні 
посібники з 

грифом 
МОН 

Підручники, 
навчальні 
посібники, 
без грифу 

МОН 

Збірники 
нормативної 
літератури 

Кодекси, 
коментарі 

1 2 3 4 5 6 8 9 
54 / 80,7 3 / 3,55 18 / 14,18 28 / 7,67 – 5 / 55,3 – – 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

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

2019 р. на кафедрі паразитології та тропічних захворювань Харківської 

медичної академії післядипломної освіти МОЗ України здійснено 
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консультаційний проект з порівняльного аналізу собівартості лікування 

ехінококозу терапевтичним та хірургічним методами (методологія «STEP-

DOWN»). Довідка про впровадження від 1 листопада 2019 р.). 

 

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. 

 

5.3. Викладачі кафедри надали 2 відгук на докторські дисертації та 2 

відгуки на кандидатські дисертації (проф. Нечипорук Л.В.).  

 

5.4. Викладачі кафедри надали 4 відгуки на автореферати докторських 

дисертації та 5 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій (зав. каф., 

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

Нечипорук Л.В.). 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

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

Керівниками є всі викладачі кафедри. У 2019 році в гуртку працювали 139 

студентів. 
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7.2. 139 / 15,7 друк. арк. 

 

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». 

Професор Камінська Т.М. – член редакційної колегії наукового 

журналу «Економіка і право охорони здоров’я». 

Завідувачка кафедри, професор Шевченко Л. С. є зовнішнім 

рецензентом журналу «Investment Management and Financial Innovations» 

видавництва LLC «CPC «Business Perspectives» (м. Суми; входить до 

наукометричної бази Scopus). 

 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ,  

ЯКІ ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 

Зав. каф., проф. Шевченко Л.С., проф. Гриценко О.А., проф. Камінська 

Т.М., проф. Марченко О.С., проф. Нечипорук Л.В., доц. Губін К.Г., доц. 

Левковець О.М., доц. Набатова О.О. та доц. Овсієнко О.В. отримали подяку 

ректора за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 

75-річчя створення кафедри економічної теорії 27 листопада 2019 р. 

 

10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

 

Зав. кафедри, професор Шевченко Л.С. пройшла науково-педагогічне 
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стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та 

його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за 

спеціальністю 051 «Економіка (профіль: бізнес-економіка, бізнес-

консалтинг)» в обсязі 5,0 кредитів ESTC (150 годин) у Балтійському науково-

дослідному інституті проблем трансформації економічного простору (м. 

Рига, Латвія), 22-31 липня 2019 р. 

Професор Марченко О.С. та проф. Нечипорук Л.В. 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  
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