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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ 

 

1.1. Науково-дослідна робота викладачів кафедри економічної теорії в 

2020 році виконувалася за 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 

«HR-консалтинг. Сучасні напрями, методи й технології стратегування», 

2,0 друк. арк. 

Опубліковано 16,68 друк. арк.  

Навчальний посібник: 

1. «Стратегії підприємства в питаннях і відповідях», м. Харків, 8,2 

друк. арк. 

Монографія: 

1. «Правове забезпечення віртуалізації інфраструктури національної 

економіки України», розділ «Цифрова трансформація бізнесу: зміна стратегій 

і моделей розвитку», м. Харків, 2019, 1,5 друк. арк. 

Статті: 

1. «Команда як бізнес-модель: виклики менеджменту та HR-

консалтингу», «Економічна теорія та право», 2020, № 2 (41), 1,43 друк. арк. 

2. «Cтратегія організації в умовах обмежень, невизначеності та 

непередбачуваності», «Економічна теорія та право», 2020, № 3 (42), 1,34 

друк. арк. 

3. «HR 4.0: революція в сфері людських ресурсів», «Економічна теорія 

та право», 2020, № 4 (43), 1,34 друк. арк. 

Тези: 

1. «Кадрова стратегія фірми в умовах цифрової економіки», 
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Міжнародна наукова конференція «Цифровізація економіки: процеси, 

стратегії, технології», 24 січня 2020 р., м. Кельце, Польща, 0,22 друк. арк. 

2. «Організаційні дисфункції та патології:  як їх має тлумачити HR-

консультант», Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Innovation and Entrepreneurship», 24 січня 2020 р., м. Монреаль, Канада, 0,3 

друк. арк. 

3. ««Капіталізм стейкхолдерів»: вигоди зацікавлених сторін», 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інклюзивний розвиток 

економіки в умовах глобальних викликів сьогодення», 01-28 лютого 2020 р., м. 

Харків, 0,15 друк. арк. 

4. ««Бізнес-економіка» («Business Economics») як стратегічний напрям 

вищої економічної освіти», Концепція освітньої програми "Бізнес-економіка" 

("Business Economics"): досвід закордонних університетів та його 

використання в Україні», Круглий стіл у редакції збірника наукових праць 

«Економічна теорія та право» з питань підготовки фахівців за освітньою 

програмою «Бізнес-економіка» в університетах України, 04 лютого 2020 р., 

м. Харків, 0,32 друк. арк. 

5. «Цифровізація вищої освіти у стратегії розвитку Харківського 

регіону», Круглий стіл «Стратегії розвитку Харківської області на 

період 2021 – 2027 років», 14 лютого 2020 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

6. «Стратегічне планування в університетах: чи сприяє його розвитку 

освітнє законодавство України?», ІV Міжнародна наукова конференція на 

тему «Сучасні трансформації в економіці та управлінні», 27 березня 2020 р., 

м. Клайпеда, Литва, 0,22 друк. арк. 

7. «Студентоцентроване навчання як основа сучасної освітньої 

програми», Круглий стіл у редакції журналу «Економічна теорія та право» на 

тему «Управління якістю освітнього процесу: сучасні пріоритети та практики 

забезпечення», 5 травня 2020 р., м. Харків, 0,2 друк. арк.  

8. «Корпоративна освіта vs університетська бізнес-освіта»,  міжнародна 

наукова конференція на тему «Економіка та людиноцентризм: сучасний 
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фундамент розвитку людства», 24 квітня 2020 р., м. Лейпциг, Німеччина, 0,22 

друк. арк.  

9. «Економічна доступність вищої освіти в умовах запровадження 

індикативної собівартості навчання», Круглий стіл у редакції збірника 

наукових праць «Економічна теорія та право» на тему «Економіка вступної 

кампанії», 6 жовтня 2020 р., м. Харків, 0,5 друк. арк. 

10. «Розвиток бізнес-моделей у цифровій економіці», Круглий стіл 

«Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії», 18 вересня 2020 

р., м. Харків, 0,3 друк. арк.  

11. «Концепція «цифрових робочих місць» та її вплив на сферу 

людських ресурсів», ІІ Всеукраїнська конференція «Стратегії 

підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку малого і середнього 

інноваційного підприємництва», 16 листопада 2020 р., м. Харків, 0,24 друк. 

арк. 

 

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

«Місія бізнесу: прибуток чи людина: способи зняття протиріччя», 2,0 

друк. арк. 

Опубліковано 4,2 друк. арк.  

Монографія: 

1. «Доверие в общественно-экономической системе», розділ «Доверие в 

институциональной структуре нормального общества», м. Харків, 2020 р., 1,2 

друк. арк. 

Стаття: 

«Guiding principles on business and human rights (The UN): economic 

frameworks of research», «Економічна теорія та право», № 2 (41), 0,6 друк. 

арк. 

Тези: 

1. «Институциональная тератология как направление экономических 

исследований», 1st International scientific and practical conference «Innovative 
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development of science and education», 29-31 березня 2020, м. Афіни, Греція, 

0,3 друк. арк. 

2. «Усиления неравномерности развития в условиях информационно-

сетевой экономики», 9th International scientific and practical conference 

«Scientific achievements of modern society», 28-30 апреля 2020 года, м. 

Ліверпуль, Велика Британія, 0,3 друк. арк. 

3. «Мегаінститути сучасного економічного розвитку», 7th International 

scientific and practical conference «Scientific achievements of modern society», 4-

6 березня 2020 р., м. Ліверпуль, Велика Британія, 0,4 друк. арк. 

4. «Коронавірус як фактор нестабільності економічного розвитку», 

10th International scientific and practical conference «Scientific achievements of 

modern society», 27-29 травня 2020, м. Ліверпуль, Велика Британія, 0,3 друк. 

арк. 

5. «Covid-19: зміна парадигми поведінкової моделі», регіональна 

науково-практична конференція молодих учених «Бізнес-економіка та 

консалтинг: сучасні тренди», 21 травня 2020 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

6. «Бізнес освіта в Англії: історико-теоретичні основи розвитку», 

Концепція освітньої програми "Бізнес-економіка" ("Business Economics"): 

досвід закордонних університетів та його використання в Україні», Круглий 

стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право» з 

питань підготовки фахівців за освітньою програмою «Бізнес-економіка» в 

університетах України, 04 лютого 2020 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

7. «Covid-19: тактика та стратегія економічного виживання», 

«Економічна теорія та право», 24 квітня 2020, м. Харків, 0,4 друк. арк. 

8. «Економіка та право. Чому саме в юридичному університеті краще 

отримати професію економіста?», Економіка вступної кампанії: круглий стіл 

у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право», 6 жовтня 

2020 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 
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3. Камінська Т.М., д-р екон. наук, проф.  

«Міжнародний бізнес-консалтинг на ринку медичних послуг», 2,0 друк. 

арк.  

Опубліковано 2,2 друк. арк.  

Стаття: 

1. «Еволюція теорії та практики міжнародного бізнес-консалтингу», 

«Економічна теорія та право», № 1 (40), 1,1 друк. арк. 

Тези: 

1. «On the Factors that Affect the Growth of Export Medical Services in 

Ukraine», 13th International scientific and practical conference “E Dynamics of the 

development of world science”, 2-4 вересня 2020 р., Vancouver, Canada, 0,4 

друк. арк. 

2. «Необхідність консалтингу міжнародного медичного туризму в 

Україні», ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні 

перетворення міжнародного бізнесу», 15 квітня 2020 р., м. Харків, 0,4 друк. 

арк. 

3. «Market of medical services in Ukraine: process of formation and 

regularities of its development», Другий міжнародний україно-німецький. 

симпозіум з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і 

освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку», 22-

24вересня 2020 р., м. Тернопіль, 0,3 друк. арк. 
 

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

«Багатовекторна модель бізнес-консалтингу як концептуальна основа 

інноваційного розвитку консалтингового бізнесу», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 2,6 друк. арк.  

Статті: 

1. «Концептуалізація цифрової економіки», «Економічна теорія та 

право», № 1 (40), 0,5 друк. арк. 

2. «Guiding principles on business and human rights (The UN): economic 
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frameworks of research», «Економічна теорія та право», № 2 (41), 0,3 друк. 

арк. 

3. «Якісні зміни факторів виробництва в умовах цифровізації». «Review 

of transport economics and management», № 3 (87), 0,3 друк. арк. 

4. «Advisory management in the field of higher education: directions and 

models», «ScienceRise», № 3 (68), 0,3 друк. арк. 

Тези: 

1. «Інклюзивний підхід у сфері консалтингу та професійні послуги «pro 

bоnо»», міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Інклюзивний розвиток 

економіки в умовах глобальних викликів сьогодення», 1-28 лютого 2020 р., 

м. Харків, 0,2 друк. арк. 

2. «Щодо забезпечення збалансованості теоретичної та практичної 

підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Бізнес-економіка»», круглий 

стіл «Концепція освітньої програми «Бізнес-економіка»(«business 

economics»): досвід закордонних університетів та його використання в 

Україні», Економічна теорія та право, 4 лютого 2020 р., м. Харків, 0,2 друк. 

арк. 

3. «Консультативний менеджмент у системі внутрішнього забезпечення 

якості освітнього процесу», круглий стіл у редакції збірника наукових праць 

«Економічна теорія та право» «Управління якістю освітнього процесу: 

сучасні пріоритети та практики забезпечення», 5 травня 2020 р., м. Харків, 

0,1 друк. арк. 

4. «Консультативний менеджмент як новація управління освітнім 

процесом: зміст та напрями», міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Освітній простір в контексті суспільних трансформацій: 

виклики сьогодення та пріоритети розвитку», 27-29 травня 2020 р., м. Харків, 

0,1 друк. арк. 

5. «Клієнтоцентрований підхід в управлінні консалтинговим бізнесом», 

міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми підготовки 

фахівців для невиробничої сфери: виклики часу», 26-27 листопада 2020 р., м. 



 8 

Харків. 0,2 друк. арк. 

6. «Удосконалення менеджменту бізнес-консалтингу в умовах сучасних 

соціально-економічних викликів», XVI міжнародна науково-практична 

конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум - 

2020»», 2-4 грудня 2020 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

7. «Стажування здобувачів вищої економічної освіти у міжнародних 

фірмах: можливості та проблеми», круглий стіл у редакції збірника наукових 

праць «Економічна теорія та право» «Економіка для абітурієнтів», 6 жовтня 

2020 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

 

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

«Роль інституту страхування в протидії боротьбі з бідності», 2,0 друк. 

арк. 

Опубліковано 2,2 друк. арк.  

Монографія: 

1. «Economic Development: Global Trends and National Peculiarities», 

розділ «Теоретичні аспекти страхового захисту бізнесу»,2020, 1,0 друк. арк. 

Стаття: 

1. «International corporate strategies and entrepreneurial paradigms within 

the framework of global business integration», «Academy of Entrepreneurship 

Journal», Volume 26, Issue 4, 0,2 друк. арк. 

Тези: 

1. «Освітні технології підготовки фахівців з економіки в умовах 

невизначеності та ризиків», «Innovative Educational Technologies: European 

Experience and its Application in Training in Economics and Management. 

Internship», 20.07-07.08.2020 р., м. Рига, Латвія, 0,4 друк. арк. 

2. «Роль інституту страхування в протидії боротьбі з бідністю», XIII 

Міжнародна науково-практична конференція «Social function of science, 

teaching and learning», 14-17 грудня 2020 р., м. Бордо, Франція, 0,4 друк. арк. 

3. «Виклики сучасності та професійна підготовка майбутніх фахівців», 
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круглий стіл «Підготовка економістів в умовах постійної невизначеності: 

думки професіоналів», 19 травня 2020 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

 

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

«Формування доходів у сфері консалтингу в Україні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,2 друк. арк.  

Статті: 

1. «Системні перешкоди розвитку маркетингу персоналу в Україні та 

шляхи їх подолання», «Економічна теорія та право», № 4 (43), 1,6 друк. арк. 

Тези: 

1. «Випускник вишу на ринку праці, або чи потрібен студенту 

персональний кар’єрний тренер?», Круглий стіл у редакції збірника наукових 

праць «Економічна теорія та право» на тему «Економіка вступної кампанії», 

6 жовтня 2020 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

2. «Перешкоди розвитку маркетингу персоналу в Україні», 

регіональна науково-практична конференція молодих учених «Бізнес-

економіка та консалтинг у ХХІ столітті: пріоритетні напрями розвитку», 24 

листопада 2020 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

3. «Системні проблеми формування доходів у сфері консалтингу в 

Україні», XVI International scientific and practical Conference «Conduct of 

modern science – 2020», 30 листопада – 7 грудня 2020 р., м. Шеффілд, Велика 

Британія 0,3 друк. арк. 

 

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

«Організаційний розвиток бізнесу в умовах глобалізації: зміст, 

технології, потенціал», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,15 друк. арк.  

Стаття: 

1. «Організаційний розвиток в епоху VUCA: концепція, технології, 

потенціал», «Економічна теорія та право», № 4 (43), 1,65 друк. арк. 
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Тези: 

1.  «Організаційний дизайн як концепція проєктування бізнес-систем», 

Регіональна науково-практична конференція молодих учених «Бізнес-

економіка та консалтинг у ХХІ столітті: пріоритетні напрями розвитку», 24 

листопада 2020 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

2. «Освіта без корупції або «антикорупційний контракт» кафедри 

економічної теорії НЮУ», Круглий стіл у редакції збірника наукових праць 

«Економічна теорія та право» на тему «Економіка вступної кампанії», 6 

жовтня 2020 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

 

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

«Національні економічні реформи та їх вплив на бізнес-середовище», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк.  

Монографія: 

1. «The Role of Science in Society Sustainable Development», розділ 

«Процедури squeeze-out та call-out: роль у реалізації потенціалу бізнесу в 

Україні», м. Катовиці, Польща, 2020, 0,4 друк. арк. 

Стаття: 

1. «Національні економічні реформи та їх вплив на корпоративну 

безпеку бізнесу в Україні», «Ефективна економіка», № 3, 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. «Інвестування у корпоративні права: безпека інвесторів в Україні», 

XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор 

модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток», 27-28 

травня 2020 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

2. «Технологія tutorial як індивідуальна освітня траєкторія: досвід 

польських економічних університетів», Круглий стіл у редакції журналу 

«Економічна теорія та право» на тему «Управління якістю освітнього 

процесу: сучасні пріоритети та практики забезпечення», 5 травня 2020 р., м. 
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Харків, 0,1 друк. арк.  

 

1.5. Актуальність виконаних наукових розробок в рамках цільової 

програми: 

 

Д-р екон. наук, проф. Шевченко Л. С. 

Сучасні умови ведення бізнесу актуалізують дослідження: 

1) методології стратегічного менеджменту в умовах обмежень, 

невизначеності та непередбачуваності. Практика показує, що не втіленими 

залишаються до 70% запланованих стратегій підприємств, а іноді й більше. 

Назрілими тому є обґрунтування рекомендацій щодо використання в процесі 

стратегування інструментарію прогнозування, форсайт-досліджень і 

сценарування бізнесу;  

2) соціальних чинників розвитку бізнесу – корпоративної культури, 

згуртованості персоналу, роботи в командах, у тому числі віртуальних – в 

умовах глобалізації економіки, використання інноваційних комунікаційних 

та цифрових технологій. Команди і командоутворення визнаються 

ефективною бізнес-моделлю в умовах економіки спільної праці. Особливої 

ваги набувають дослідження природи командної праці, команди як суб’єкта 

соціально-трудових відносин і одночасно як форми організації та 

використання найманої праці; 

3) змін у сфері людських ресурсів в умовах Четвертої промислової 

революції. Нові технології обміну даними між різними системами значно 

підвищують ефективність прийняття рішень з управління персоналом; поява 

eSocial заохочує відділи кадрів запроваджувати нові технології ведення 

документації. Починають створюватися цифрові робочі місця. HR-підрозділ 

зосереджує свою діяльність на стратегічних питаннях розвитку організації, 

бере безпосередню участь в управлінні організацією. Розвиваються HR-

аналітика, HR-консалтинг, машинне навчання (ML). HR-сфера загалом 

інтегрується в бізнес-процеси фірми. Актуальними стають дослідження: 
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нових ключових компетентностей персоналу; концепції цифрових робочих 

місць; нової професійної структури найманого персоналу; модифікації 

діяльності HR-підрозділів, технологій та інструментів підбору й оцінки 

ефективності персоналу.  

 

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

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що Організацією 

Об’єднаних Націй були розроблені «Керівні принципи підприємницької 

діяльності в аспекті прав людини» (Guiding Principles on Business and Human 

Rights), що потребують практичної імплементації в кожній країні. Ці 

принципи визначили загальний стандарт, що спрямований на попередження 

та запобігання загроз негативного впливу діяльності бізнесових структур на 

права людини. Імплементація цих Керівних принципів потребує зміни 

сутності та орієнтирів суспільного розвитку, ролі та місця людини в трудових 

відносинах. В кожній розроблюються Національні плани дії щодо 

імплементації основних принципів в своїй правовій практиці. Однак, в 

кожній країні сформовані особливості бізнесових інтересів та власні 

уявлення про взаємозв’язок бізнесу і людини. Україна, приєднавшись до 

виконання цих Керівних принципів, повинна знаходитися в тренді сучасних 

вимог, і розробити свою власну Національну програму дій. Основний зміст 

цієї національної програми буде спрямований на вирішення суперечностей 

між інтересами бізнесу та інтересами тих суб’єктів, що пов’язані із ним.  

 

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

Актуальність обумовлена глобалізацією світової економіки, стрімким 

розвитком медичного туризму і загостренням конкуренції за іноземного 

споживача медичних послуг,  формуванням світового ринку праці медичних 

працівників та викликами пандемії, що забезпечує потребу у міжнародному 

бізнес-консалтингу у світі загалом і в Україні. 
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Д-р екон. наук, проф. Марченко О. С. 

Розкриття концептуальних основ цифрової економіки є актуальним для 

теоретичного дослідження постіндустріальних суспільних змін, виявлення 

переваг й  ризиків, пов’язаних із цифровізацією бізнесу, обґрунтування 

 соціально-економічних чинників його розвитку у контексті реалізації прав 

людини, новацій корпоративного менеджменту. 

 

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

Сучасний соціально-економічний розвиток країни, що реалізується під 

впливом інституційних перетворень, реорганізації системи регулювання та 

нагляду, технічних інновацій, потребує напрацювання ефективних 

фінансових рішень у ризик-менеджменті, одним із яких є страховий захист.  

В осередку суперечностей і ризиків, зумовлених глобалізацією, 

інтеграцією та конкуренцією, а також структурних перетворень соціально-

економічної системи країни, розвиток ринку страхових послуг як складової 

ринку фінансових послуг залежатиме від його адаптації до мінливості 

зовнішнього середовища, здатності до проведення перманентної 

інституційно-організаційної трансформації, оптимізації бізнес-процесів та 

впровадження інноваційних страхових продуктів і послуг.  

Формування конкурентоспроможного ринку страхових послуг в 

Україні, інтегрованого у світовий соціально-економічний простір, передбачає 

необхідність підвищення ролі інституту страхування в протидії боротьбі з 

бідністю, що зумовлено захистом майнових інтересів через медичне 

страхування та довгострокове накопичувальне страхування життя. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Губін К. Г. 

У процесі ринкової трансформації України реформи значною мірою 

здійснювалися не заради розбудови ринкової економіки за зразком 

розвинених країн, а задля розвитку можливостей витягу корупційної ренти та 

корупційного прибутку. В результаті було створено багато пов’язаних із 



 14 

поширеністю корупції перешкод для формування доходів у сфері 

консалтингу загалом та у такій її важливій складовій, як консалтинг з 

маркетингу персоналу. 

Антикорупційні реформи останніх шести років дають підстави 

сподіватися на поступове покращення ситуації, проте ще потрібно дуже 

багато зробити. Необхідно виявити системні перешкоди та проблеми, що 

заважають покращенню умов формування доходів у сфері консалтингу, 

зокрема обмежують можливості отримання доходів від консультацій з 

маркетингу персоналу, з’ясувати їх причини та віднайти шляхи подолання. 

 

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

Сучасне бізнес-середовище характеризується волатильністю, 

невизначеністю, складністю, неоднозначністю (VUCA), що вимагає від 

організацій гнучкості та адаптивності. Організаційний розвиток (планові, 

керовані, еволюційні перетворення сформованих бізнес-систем для 

підвищення / збереження організаційної ефективності) є способом 

забезпечення таких властивостей. Більшість наукових праць ґрунтуються на 

результатах попередніх фундаментальних досліджень в області 

організаційного розвитку та не розкривають його сучасних  методів і 

технологій з урахуванням змін бізнес-середовища, спричинених процесами 

глобалізації та цифровізацї економіки. Актуальними є дослідження 

трансформації концепції ОР в умовах VUCA, потенціалу її системного 

застосування за ключовими напрямами організаційних змін. 

 

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

Формування та підтримка комфортних інституційних умов ведення 

бізнесу є важливою складовою національної економічної політики будь-якої 

держави світу. Україна також докладає значних зусиль щодо поліпшення 

власного бізнес-клімату. Зокрема, в нашій країні започатковано низку 

реформ, чільне місце серед яких посідають заходи, спрямовані на 
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забезпечення принципу верховенства права та боротьбу з корупцією, 

активізацію темпів економічного зростання. Індикатором успішності реформ 

український уряд вважає позиції країни у міжнародному рейтингу групи 

Всесвітнього банку Doing Business. Амбітною метою є входження України у  

ТОП-50 країн за легкістю ведення бізнесу. Водночас покращення позицій у 

рейтингу засвідчує лише наявність необхідних нормативно-правових умов 

для поліпшення бізнес-клімату. А от готовність суб’єктів господарювання 

працювати у них залежить від того, як впливатимуть національні економічні 

реформи на економічну безпеку бізнесу. 

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: 

 

Д-р екон. наук, проф. Шевченко Л. С. 

Обґрунтовано зміст командоутворення як бізнес-моделі. 

Сформульовано основні критерії та охарактеризовано основні типи команд.  

Проаналізовано ефективність командної роботи, її управлінський та 

економічний  аспекти. Виявлено практичні проблеми, які стоять перед 

менеджерами і HR-консультантами. 

Проаналізовано вплив Четвертої промислової революції на сферу  

людських ресурсів (HR 4.0). З позицій системного аналізу цифрову 

трансформацію економіки слід розглядати: по-перше, як фундаментальні 

зміни у технологіях, формах і способах людської діяльності; по-друге, як 

стратегічні зміни, які ведуть до організаційної трансформації, перегляду 

стратегій, моделей, операцій, продуктів. У сфері управління людськими 

ресурсами в умовах HR 4.0 мають місце: зміна вимог до ключових 

компетентностей персоналу; реалізація концепції цифрових робочих місць; 

кардинальна зміна професійної структури найманого персоналу; модифікація 

діяльності HR-підрозділів, технологій та інструментів підбору й оцінки 

ефективності персоналу; перехід до гнучкого командоутворення.  

Досліджено особливості кадрової стратегії підприємства в умовах 
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цифровізації економіки та бізнесу. Охарактеризовано сутність та 

закономірності розвитку бізнес-моделей у цифровій економіці. Розкрито 

особливості й переваги платформ, платформної економіки та платформної 

бізнес-моделі.  

Проаналізовано стан стратегічного планування в українських 

університетах відповідно до освітнього законодавства України. 

Обґрунтовано необхідність використання цифрових інструментів в 

університетському навчальному процесі, переходу до нових, цифрових 

моделей навчання. Узагальнено закордонний досвід формування цифрового 

університету. 

Узагальнено сучасні наукові підходи до обґрунтування змісту 

стратегування. Доведено, що:  а)  бізнес-організація стикається з численними 

обмеженнями (матеріальними, фінансовими, кадровими, управлінськими 

тощо) вже під час розроблення стратегії; б) реалізація стратегії організації 

майже завжди відбувається в умовах більшої чи меншої невизначеності та 

ризиків; в) стратегування може зазнати значного впливу чинника  

непередбачуваності. Сформульовано рекомендації щодо використання в 

процесі стратегування інструментарію прогнозування, форсайт-досліджень і 

сценарування бізнесу. Виняткову увагу приділено так званим «джокерам» із 

сильним ефектом впливу з причини високого ступеня їх непередбачуваності 

та невизначеності, необхідності прогнозувати гіпотетичні негативні сценарії 

розвитку бізнесу та формувати стійкість до них.  

 

Д-р екон. наук, проф. Гриценко О. А. 

Обґрунтовано теоретичні та методологічні підходи в аналізі Керівних 

принципів підприємницької діяльності в аспекті прав людини, що розроблені 

Радою по правам людини. 

Виявлено зміни парадигми поведінки суб’єктів бізнесу в аспекті 

захисту прав суб’єктів, що безпосередньо або опосередковано пов’язані із 

бізнесовими інтересами. 
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Запропоновано методологію економічного підходу в дослідженні 

бізнесу та прав людини, що передбачає: розкриття сучасної місії бізнесу; 

виявлення змісту прав людини, що потребують захисту з боку бізнесу; аналіз 

інтересів бізнесу, що спрямовані на права людини; окреслення кола 

суб’єктів, що потрапляють в сферу інтересів бізнесу. 

Розкрито природу конфлікту інтересу бізнесу і стейкхолдерів та 

основні напрями вирішення суперечностей між ними; 

Визначено роль держави в опосередкуванні інтересів бізнесу і прав 

людини та моделі державних заходів подолання протиріччя між ними.   

 

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

Проаналізовано історію розвитку міжнародного бізнес-консалтингу з 

метою розуміння послідовності та особливостей його формування в 

матеріальному виробництві та соціально-культурній сфері.  

Обґрунтовано необхідність консалтингу міжнародного медичного 

туризму в Україні в умовах глобалізації. 

Виявлено фактори та умови участі України на міжнародному ринку 

медичних послуг. 

 

Д-р екон. наук, проф. Марченко О. С. 

Обґрунтовано теоретичні підходи до характеристики цифрової 

економіки як феномену неоекономіки, пов'язаного з всеосяжним 

використанням ІКТ та цифрових технологій і виробництвом на їх основі 

цифрових благ, необхідність створення цифрової екосистеми розвитку 

новітньої моделі економіки. 

Розкрито, що розвиток процесів цифровізації загострює проблему їх 

правового забезпечення, обумовлює необхідність побудови інституційної 

бази цифрової економіки і формування відповідного правового простору. 

Обґрунтовано необхідність та основні напрями формування 

стратегічної економічної моделі реалізації прав людини у підприємництві, 
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що вимагає розкриття зв'язку прав людини і бізнесу, ризиків, обов'язків і 

можливостей суб’єктів підприємницької діяльності з її впровадження. 

Розкрито концептуальні основи консультативного менеджменту у 

сфері освіти, моделі консультаційного процесу у закладах вищої освіти, 

обґрунтовано ефективність сполучення моделей внутрішнього та 

зовнішнього консультування для забезпечення якості вищої освіти. 

 

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 у ризик-менеджменті. Одним із таких рішень 

є страховий захист бізнесу.  

Установлено, що страховий захист бізнесу можна розглядати в 

контексті: майнового страхування, що забeзпeчує відшкодування збитків, 

пов’язаних з утратою чи ушкодженням матеріальних благ; особистого 

страхування персоналу, що гарантує виплати визначених грошових сум у разі 

настання смерті, каліцтва, хвороби, при дожитті до визначеного віку людини; 

страхування відповідальності, що пов’язане з відшкодуванням 

страхувальникам заподіяної ним шкоди oсoбистoсті чи майну фізичної особи, 

а також шкоди, заподіяної юридичній особі.  

Визначено, що бізнес може скористатися й перевагами 

загальнooбoв’язкoвого державного соціального страхування, діючими 

видами якого в Україні на сучасному етапі є: пенсійне страхування, 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням та похованням, страхування від нещасного 

випадку на виробництві та прoфeсійнoгo захворювання, страхування на 

випадок безробіття. 

Доведено роль інституту страхування в протидії боротьбі з бідністю, 

що зумовлено захистом майнових інтересів через медичне страхування та 

довгострокове накопичувальне страхування життя. 
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Кан-т екон. наук, доц. Губін К. Г. 

Запропоновано у складі пов’язаних із корупцією доходів розрізняти 

корупційну ренту та корупційний прибуток. Розкрито як визначити обсяг 

корупційного прибутку. 

Висвітлено пов’язані із поширеністю в Україні корупційної ренти та 

корупційного прибутку системні перешкоди розвитку маркетингу персоналу 

та проблеми формування доходів у сфері консалтингу; запропоновано шляхи 

їх подолання. 

Обґрунтовано, що в Україні формування доходів у сфері консалтингу 

обмежується такими системними проблемами, як: недостатня інтенсивність 

конкуренції; уповільнений розвиток інфраструктури консалтингової 

діяльності; неринкові деформації обміну консалтингових послуг; існування 

досить великого сегменту квазіконсалтингу. 

 

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

Сформульовано проблему переосмислення концепції організаційного 

розвитку (ОР) в умовах бізнес-середовища VUCA. Уточнено сутність ОР, 

складові, принципи, завдання, зміст стратегічного підходу до управління 

організаційними змінами. Виявлено сучасні суперечності та тенденції 

розвитку концепції ОР. 

Визначено умови забезпечення організаційної ефективності в 

динамічному середовищі, сформульовано завдання для проєктування бізнес-

систем сучасних організацій. 

Обґрунтовано актуальність концепції ОР в умовах VUCA для 

забезпечення організаційної гнучкості та адаптивності. Доведено 

відповідність моделей управління VUCA-ризиками принципам, методам, 

інструментарію ОР.  

Визначено сучасні тренди розвитку методів і технологій ОР в контексті 

вимог VUCA за основними напрямами організаційних змін (гнучкі 
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структури, мережі динамічних команд, нові вимоги до компетенцій, 

екосистемне платформне мислення, цифровізація та «живі системи», стартап-

культура).  

Сформульовано суперечності та умови запровадження VUCA-культури 

у організаціях зі сформованими бізнес-системами. 

Розкрито потенціал системного застосування концепції ОР для 

актуальних трансформацій бізнесу (на прикладі холакратії як організаційного 

дизайну, що максимально інтегрує всі виявлені тренди). 

 

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

Визначено напрями впливу національних економічних реформ на 

корпоративну безпеку бізнесу в Україні. Серед регуляторних заходів, здатних 

позитивно вплинути на корпоративну безпеку, виділено: запровадження 

процедур squeeze-out і sell-out, що зменшують ризики корпоративного 

шантажу; започаткування інституту комплаєнсу, який є інструментом 

нівелювання корупційних ризиків, а також засобом попередження 

корпоративного шахрайства; розширення змістового наповнення 

корпоративної звітності, яке зменшує імовірність нецільового використання 

корпоративних коштів, зловживання корпоративними ресурсами. Доведено, 

що водночас зміст цих заходів подекуди суперечить іншим цілям 

національних економічних реформ. Так, процедура squeeze-out створює 

штучну асиметрію у реалізації соціально-економічних прав власників: 

завдяки ній мажоритарні акціонери мають можливості отримати повний 

контроль над товариством за рахунок нехтування майновими правами 

міноритарних акціонерів. Це порушує принцип верховенства права, 

дотримання якого є одним з ключових завдань реформ, що наразі 

здійснюються в Україні. 
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2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.6. На базі кафедри проведено наукові заходи: 

1) Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія 

та право» «Концепція освітньої програми «Бізнес-економіка»(«business 

economics»): досвід закордонних університетів та його використання в 

Україні», 4 лютого 2020 р., м. Харків. 

2) Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія 

та право» «Управління якістю освітнього процесу: сучасні пріоритети та 

практики забезпечення», 5 травня 2020 р., м. Харків. 

3) Регіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Бізнес-економіка та консалтинг: сучасні тренди», 21 травня 2020 р.,  НЮУ 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

4) Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія 

та право» на тему «Економіка вступної кампанії», 6 жовтня 2020 р., НЮУ 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

5) Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Бізнес-економіка та консалтинг у ХХІ столітті: пріоритетні напрями 

розвитку», 24 листопада 2020 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, 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.  24 січня 2020 р. Міжнародна наукова 
конференція «Цифровізація економіки: 
процеси, стратегії, технології», м. Кельце, 
Польща 

1 

2.  24 січня 2020 р. Міжнародна науково-
практична Інтернет-конференція 
«Innovation and Entrepreneurship», м. 
Монреаль, Канада 

1 
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3.  1-28 лютого 2020 р. Міжнародна науково-
практична інтернет-конференція 
«Інклюзивний розвиток економіки в умовах 
глобальних викликів сьогодення», м. 
Харків 

2 

4.  4-6 березня 2020 р. VII міжнародна 
науково-практична конференція «Scientific 
Achievements of Modern Society», м. 
Ліверпуль, Велика Британія 

1 

5.  27 березня 2020 р. ІV Міжнародна наукова 
конференція «Сучасні трансформації в 
економіці та управлінні», м. Клайпеда, 
Литва 

1 

6.  29-31 березня 2020 р., 1st International 
scientific and practical conference «Innovative 
development of science and education», м. 
Афіни, Греція 

1 

7.  30-31 березня 2020 р. Міжнародна 
конференція «Роль науки та освіти в 
забезпеченні сталого розвитку», м. 
Катовіце, Польща 

1 

8.  24 квітня 2020 р. Міжнародна наукова 
конференція «Економіка та 
людиноцентризм: сучасний фундамент 
розвитку людства», м. Лейпциг, Німеччина 

1 

9.  28-30 квітня 2020 р. IX міжнародна 
науково-практична конференція «Scientific 
Achievements Of Modern Society», м. 
Ліверпуль, Велика Британія 

1 

10.  27-29 травня 2020 р Міжнародна науково-
практична інтернет-конференція «Освітній 
простір в контексті суспільних 
трансформацій: виклики сьогодення та 
пріоритети розвитку», м. Харків 

1 

11.  27-29 травня 2020 р. X міжнародна 
науково-практична конференція «Scientific 
Achievements Of Modern Society», м. 
Ліверпуль, Велика Британія 

1 

12.  27-28 травня 2020 р. XІІ Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Європейський вектор модернізації 
економіки: креативність, прозорість та 
сталий розвиток», м. Харків 

1 

13.  20 липня-07 серпня 2020 Innovative 1 
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Educational Technologies: European 
Experience and its Application in Training in 
Economics and Management, м. Рига, Латвія 

14.  2-4 вересня 2020 р. 13th International 
Scientific and Practical Conference «Dynamics 
of the development of world science», м. 
Ванкувер, Канада 

1 

15.  22-24 вересня 2020 р. Другий міжнародний 
україно-німецький симпозіум «Громадське 
здоров’я в соціальному і освітньому 
просторі – виклики сьогодення і 
перспективи розвитку», м. Тернопіль 

1 

16.  30 листопада – 07 грудня 2020 р. XVI 
міжнародна науково-практична 
конференція «Вісті сучасної науки – 2020», 
м. Шеффілд, Велика Британія. 

1 

17.  14-17 грудня 2020 р. XIII Міжнародна 
науково-практична конференція “Social 
function of science, teaching and learning”, м. 
Бордо, Франція 

1 

Всеукраїнські 
1.  4 лютого 2020 р. Круглий стіл у редакції 

збірника наукових праць «Економічна 
теорія та право» «Концепція освітньої 
програми «Бізнес-економіка»(«Business 
Economics»): досвід закордонних 
університетів та його використання в 
Україні», м. Харків). 

3 

2.  14 лютого 2020 р. Круглий стіл «Стратегії 
розвитку Харківської області на 
період 2021 – 2027 років», м. Харків 

1 

3.  15 квітня 2020 р. III Всеукраїнська науково-
практична конференція «Сучасні 
перетворення міжнародного бізнесу», м. 
Харків  

1 

4.  24 квітня 2020 р. теоретичний семінар 
«Covid-19: тактика та стратегія 
економічного виживання», м. Харків 

1 

5.  5 травня 2020 р. Круглий стіл у редакції 
збірника наукових праць «Економічна 
теорія та право» «Управління якістю 
освітнього процесу: сучасні пріоритети та 
практики забезпечення», м. Харків 

3 

6.  19 травня 2020 р. Круглий стіл «Підготовка 1 



 24 

економістів в умовах постійної 
невизначеності: думки професіоналів», м. 
Харків 

7.  21 травня 2020 р. Регіональна науково-
практична конференція молодих учених 
«Бізнес-економіка та консалтинг: сучасні 
тренди», м. Харків 

2 

8.  18 вересня 2020 р. Круглий стіл «Цифрові 
трансформації України 2020: виклики та 
реалії», м. Харків 

1 

9.  6 жовтня 2020 р. Круглий стіл у редакції 
збірника наукових праць «Економічна 
теорія та право» «Економіка для 
абітурієнтів», м. Харків 

5 

10.  16 листопада 2020 р. ІІ Всеукраїнська 
конференція «Стратегії підприємницької 
діяльності в інтересах сталого розвитку 
малого і середнього інноваційного 
підприємництва», м. Харків 

1 

11.  24 листопада 2020 р. Міжрегіональна 
науково-практична конференція молодих 
учених «Бізнес-економіка та консалтинг у 
ХХІ столітті: пріоритетні напрями 
розвитку», м. Харків 

3 

12.  26-27 листопада 2020 р. Міжнародна 
науково-практична інтернет-конференція 
«Проблеми підготовки фахівців для 
невиробничої сфери: виклики часу», м. 
Харків  

1 

13.  2-4 грудня 2020 р. XVI міжнародна 
науково-практична конференція 
«Дослідження та оптимізація економічних 
процесів «Оптимум-2020»», м. Харків  

1 

Усього 
усіх 

30 8 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях узяли:  

Велика Британія, м. Ліверпуль, VII міжнародна науково-практична 

конференція «Scientific Achievements of Modern Society» – проф. Гриценко 

О.А.  

Велика Британія, м. Ліверпуль, IX міжнародна науково-практична 
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конференція «Scientific Achievements Of Modern Society» – проф. Гриценко 

О.А.  

Велика Британія, м. Ліверпуль, X міжнародна науково-практична 

конференція «Scientific Achievements Of Modern Society» – проф. Гриценко 

О.А.  

Велика Британія, м. Шеффілд, XVI міжнародна науково-практична 

конференція «Вісті сучасної науки – 2020» – доц. Губін К.Г. 

Греція, м. Афіни, 1st International scientific and practical conference 

«Innovative development of science and education» – проф. Гриценко О.А. 

Канада, м. Ванкувер, 13th International Scientific and Practical Conference 

«Dynamics of the development of world science» – проф. Камінська Т.М. 

Канада, м. Монреаль, Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Innovation and Entrepreneurship» – зав. каф., проф. 

Шевченко Л.С. 

Латвія, м. Рига, «Innovative Educational Technologies: European 

Experience and its Application in Training in Economics and Management» – 

проф. Нечипорук Л.В.  

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

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

Німеччина, м. Лейпциг, Міжнародна наукова конференція «Економіка 

та людиноцентризм: сучасний фундамент розвитку людства» – зав. каф., 

проф. Шевченко Л.С. 

Польща, м. Катовіце, Міжнародна конференція «Роль науки та освіти в 

забезпеченні сталого розвитку» – доц. Овсієнко О.В. 

Польща, м. Кельце, Міжнародна наукова конференція «Цифровізація 

економіки: процеси, стратегії, технології» – зав. каф., проф. Шевченко Л.С. 

Франція м. Бордо, XIII Міжнародна науково-практична конференція 

«Social function of science, teaching and learning» – проф. Нечипорук Л.В.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Монографії: 4 / 4,15 друк. арк. 

1. Правове забезпечення віртуалізації інфраструктури національної 

економіки України: моногр. / О. В. Шаповалова, Л. С. Шевченко, А. В. 

Стріжкова та ін.; за ред. С. В. Глібка, А. В. Стріжкової. Харків: НДІ прав. 

забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2019. 184 с. Розділ 1.3. С. 48-70. 

(1,5 друк. арк.) – зав. каф., проф. Шевченко Л.С. 

2. Доверие в общественно-экономической системе: моногр. / Геец В. 

М., Гриценко А. А., Чугунов И. Я., Кричевская Т. А. и др. НАН Украины, ГУ 

«Институт экономики и прогнозирования НАН Украины». Киев, 2020. 550 с.  

Разд. 2. С. 78-102 (1,2 друк.арк.) – проф. Гриценко О.А. 

3. Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. 

Collective monograph. Poland: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. 600 

p., р. 530-546 (1,05 друк. арк.) – проф. Нечипорук Л.В. (за кордоном). 

4. The Role of Science in Society Sustainable Development:  monograph. 

Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. С. 39–44. 

URL: 

http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/20ad278a7f9cbf86ed31d75bdc0730

dd.pdf. (0,4 друк. арк.) – доц. Овсієнко О.В. (за кордоном). 

 

3.3. Навчальні посібники: 1 / 8,2 друк. арк. 

1. Шевченко Л. С. Стратегії підприємства в питаннях і відповідях: навч. 

посіб. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 200 с. (8,2 друк. 

арк.).  

 

3.4. Усього статей у наукових виданнях: 12 / 11,36 друк. арк. 

з них: 

3.4.1. –2/0,5 друк. арк. 

1. Olga Marchenko, Lyudmyla Radchenko, Hanna Guzenko, Nadiya 
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Kryvosheeva, Tamila Shcheblykina. Advisory management in the field of higher 

education: directions and models. ScienceRise. 2020. № 3 (68). С. 52-58. Doi: 

http://dx.doi.org/10.21303/2313-8416.2020.001338. (авт. внесок 0,3 друк. арк.). 

2. Prodius O., Nechyporuk L, Stoliar O., Ilyina A., Stoyanov P.  

International corporate strategies and entrepreneurial paradigms within the 

framework of global business integration. Academy of Entrepreneurship Journal. 

Volume 26, Issue 4, 2020. (0,2 друк. арк.). 

 

3.4.2. – 1 / 0,2 друк. арк. 

1. Prodius O., Nechyporuk L, Stoliar O., Ilyina A., Stoyanov P.  

International corporate strategies and entrepreneurial paradigms within the 

framework of global business integration. Academy of Entrepreneurship Journal. 

Volume 26, Issue 4, 2020. (0,2 друк. арк.). (Scopus) 

 

3.4.3. – 23 / 13,88 друк. арк. 

Наукометрична база Index Copernicus International: 

1. Шевченко Л. С. Команда як бізнес-модель: виклики менеджменту та 

HR-консалтингу. Економічна теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 69-90. DOI: 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-69 (1,43 друк.арк.). 

2. Шевченко Л. С. Cтратегія організації в умовах обмежень, 

невизначеності та непередбачуваності. Економічна теорія та право. 2020. № 

3 (42). С. 8-27. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-42-3-8 (1,34 друк. 

арк.) 

3. Шевченко Л. С. HR 4.0: революція в сфері людських ресурсів.  

Економічна теорія та право. 2020. № 4 (43). С. (1,34 друк. арк.). 

4. Шевченко Л. С. «Бізнес-економіка» («Business Economics») як 

стратегічний напрям вищої економічної освіти. Концепція освітньої 

програми "Бізнес-економіка" ("Business Economics"): досвід закордонних 

університетів та його використання в Україні. Круглий стіл у редакції 

збірника наукових праць «Економічна теорія та право» з питань підготовки 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-69%20(1,43
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-42-3-8
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фахівців за освітньою програмою «Бізнес-економіка» в університетах 

України, 04 лютого 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 1 (40). С. 

163-167. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-40-1-162  (0,32 друк. 

арк.) 

5. Шевченко Л. С. Студентоцентроване навчання як основа сучасної 

освітньої програми. Управління якістю освітнього процесу: сучасні 

пріоритети та практики забезпечення / Круглий стіл у редакції збірника 

наукових праць «Економічна теорія та право», 10 травня 2020 р. Економічна 

теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 180-184. DOI: 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-167 (0,2 друк. арк.).  

6. Шевченко Л. С. Економічна доступність вищої освіти в умовах 

запровадження індикативної собівартості навчання / Економіка вступної 

кампанії: круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна 

теорія та право», 6 жовтня 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 4 

(43). С. (0,5 друк. арк.) 

7. Hrytsenko О. А., Marchenko O.S. Guiding principles on business and 

human rights (The UN): economic frameworks of research. Економічна теорія 

та право. 2020. № 2. С. 91-110. (0,9 друк. арк.).  

8. Гриценко О. А. Бізнес освіта в Англії: історико-теоретичні основи 

розвитку. Концепція освітньої програми "Бізнес-економіка" ("Business 

Economics"): досвід закордонних університетів та його використання в 

Україні. Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія 

та право» з питань підготовки фахівців за освітньою програмою «Бізнес-

економіка» в університетах України, 04 лютого 2020 р. Економічна теорія 

та право. 2020. № 1 (40). С. 175-177. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-

2020-40-1-162  (0,2 друк. арк.). 

9. Гриценко О. А. Covid-19: тактика та стратегія економічного 

виживання. Виступ на теоретичному семінарі кафедри економічної теорії 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 24 квітня 

2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 161-166. DOI: 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-40-1-162
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-167
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-40-1-162
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-40-1-162
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https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-161 (0,4 друк. арк.). 

10. Гриценко О. А. Економіка та право. Чому саме в юридичному 

університеті краще отримати професію економіста? / Економіка вступної 

кампанії: круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна 

теорія та право», 6 жовтня 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 4 (43). 

С. (0,2 друк. арк.) 

11. Камінська Т. М. Еволюція теорії та практики міжнародного бізнес-

консалтингу. Економічна теорія та право. 2020. № 1 (40). С. 58-73 (1,1 друк 

арк.) 

12. Федулова Л. І., Марченко О. С. Концептуалізація цифрової 

економіки Економічна теорія та право. 2020. № 1 (40). С. 13-34. (авт. внесок 

0,5 друк. арк.). 

13. Марченко О. С. ,Українська Л. О. Якісні зміни факторів 

виробництва в умовах цифровізації. Наука та прогрес транспорту. Вісник 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна. 2020. №3 (87). С. 233-242. DOI: 

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210865. (авт. внесок 0,3 друк. арк.). 

14. Olga Marchenko, Lyudmyla Radchenko, Hanna Guzenko, Nadiya 

Kryvosheeva, Tamila Shcheblykina. Advisory management in the field of higher 

education: directions and models. ScienceRise. 2020. № 3 (68). С. 52-58. Doi: 

http://dx.doi.org/10.21303/2313-8416.2020.001338. (авт. внесок 0,2 друк. арк.). 

15. Марченко О.С. Щодо забезпечення збалансованості теоретичної та 

практичної підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Бізнес-

економіка». Круглий стіл «Концепція освітньої програми «Бізнес-

економіка»(«business economics»): досвід закордонних університетів та його 

використання в Україні. Економічна теорія та право. 2020. № 1 (40). С. 172-

175 (0,2 друк. арк). 

16. Марченко О. С., Українська Л. О. Консультативний менеджмент у 

системі внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу. Круглий стіл у 

редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право» «Управління 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-161


 30 

якістю освітнього процесу: сучасні пріоритети та практики забезпечення» 

(5 травня 2020 р. Харків). Економічна теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 

171-175. (авт. внесок 0,1 друк. арк.). 

17. Марченко О. С. Стажування здобувачів вищої економічної освіти у 

міжнародних фірмах: можливості та проблеми. Круглий стіл у редакції 

збірника наукових праць «Економічна теорія та право» «Економіка для 

абітурієнтів» ( листопада 2020 р. Харків). Економічна теорія та право. 2020. 

№ 4 (43). С. (0,2 друк. арк.) 

18. Губін К. Г. Системні перешкоди розвитку маркетингу персоналу в 

Україні та шляхи їх подолання. Економічна теорія та право. 2020. № 4 (43). 

(1,6 друк. арк.). 

19. Губін К. Г. Випускник вишу на ринку праці, або чи потрібен 

студенту персональний кар’єрний тренер? / Економіка вступної кампанії: 

круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та 

право», 6 жовтня 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 4 (43). (0,1 

друк. арк.). 

20. Левковець О. М. Організаційний розвиток в епоху VUCA: 

концепція, технології, потенціал. Економічна теорія та право. 2020, № 4 

(43). (1,65 друк. арк.). 

21. Левковець О. М. Освіта без корупції або «антикорупційний 

контракт» кафедри економічної теорії НЮУ /Економіка вступної компанії. 

Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та 

право», 6 жовтня 2020 р. / Економічна теорія та право. 2020. № 4 (43). (0,3 

друк. арк.). 

22. Овсієнко О. В., Чуприна О. А. Національні економічні реформи та 

їх вплив на корпоративну безпеку бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 

2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7715 (дата 

звернення: 29.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.56. Авторський 

внесок 0,7 друк. арк.  

23. Овсієнко О. В., Набатова О. О. Технологія tutorial як індивідуальна 

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.56
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освітня траєкторія: досвід польських економічних університетів. Управління 

якістю освітнього процесу: сучасні пріоритети та практики забезпечення: 

матеріали круглого столу у редакції збірника наукових праць «Економічна 

теорія та право» (м. Харків, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 5 травня 2020 р.). Економічна теорія та право. 2020. № 

2. С. 193–195. (авторський внесок 0,1 друк. арк.) 

 
Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2020 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, прийняті редакцією до друку 
1 Prodius O., 

Nechyporuk L, 
Stoliar O., Ilyina 
A., Stoyanov P.  

International 
corporate strategies 
and entrepreneurial 
paradigms within the 
framework of global 
business integration. 

Academy of 
Entrepreneurship Journal. 

Volume 26, 
Issue 4, 
2020. 

 

Таблиця № 3 
Всього 

друкован
ої 

продукці
ї 

Моногра
фії 

Наукові 
статті в 
наук. 

журналах 
та наук. 
збірника

х 

Тези 
доповідей 
та наук. 

повідомле
нь на 

конференц
іях 

Підручни
ки та 

навчальні 
посібник

и з 
грифом 
МОН 

Підручник
и, 

навчальні 
посібники

, без 
грифу 
МОН 

Збірники 
нормативн

ої 
літератури 

Кодекс
и, 

комента
рі 

1 2 3 4 5 6 8 9 
56 / 

33,73 
4 / 4,1 12 / 11,36 39 /10,07 – 1 / 8,2 – – 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

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

здійснюють наукове консультування видавництва «Право» НАПрН України 

на позаштатній основі з 2010 р.  
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Проф. Камінська Т.М. здійснює наукове консультування фірми NSK 

Software Inc. (США, Флорида) на тему: «Переваги IT-аутсорсингу в Україні 

порівняно з іншими ринками європейського регіону» з 2017 р. і дотепер. 

 

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 1 відгук на докторську дисертацію та 1 

відгук на кандидатську дисертацію (зав. каф., проф. Шевченко Л.С., проф. 

Нечипорук Л.В.).  

5.4. Викладачі кафедри надали 4 відгуки на автореферати докторських 

дисертації та 4 відгуки 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 2020 році в гуртку працювали 88 

студентів. 

7.2. 88 / 18,09 друк. арк. 
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8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 

8.1. Завідувачка кафедри, професорка Шевченко Л.С. є заступницею 

головного редактора; професорка Марченко О.С. – відповідальною 

секретаркою, професорки Гриценко О.А., Камінська Т.М., Нечипорук Л.В. – 

членкинями редакційної колегії збірника наукових праць «Економічна теорія 

та право». Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019  № 

612 збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань 

України, категорія «Б», в яких можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 

з економічних та юридичних наук. 

Професорка Марченко О.С. є членом редакційної колегії  збірника 

наукових праць «Економіка» (ХДПУ ім. Г.С. Сковороди). 

Професорка Нечипорук Л.В. є членом редакційної колегії збірника 

наукових праць «Insurance Markets and Companies». 

 

10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

 

Професорка Марченко О.С. та професорка Нечипорук Л.В. є 

членкинями спеціалізованої вченої ради Д 64.051.01 у Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна. 

Професорка Нечипорук Л.В. є членкинею 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  

 


	8. «Корпоративна освіта vs університетська бізнес-освіта»,  міжнародна наукова конференція на тему «Економіка та людиноцентризм: сучасний фундамент розвитку людства», 24 квітня 2020 р., м. Лейпциг, Німеччина, 0,22 друк. арк.
	1. «Доверие в общественно-экономической системе», розділ «Доверие в институциональной структуре нормального общества», м. Харків, 2020 р., 1,2 друк. арк.
	1. Правове забезпечення віртуалізації інфраструктури національної економіки України: моногр. / О. В. Шаповалова, Л. С. Шевченко, А. В. Стріжкова та ін.; за ред. С. В. Глібка, А. В. Стріжкової. Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України,...
	2. Доверие в общественно-экономической системе: моногр. / Геец В. М., Гриценко А. А., Чугунов И. Я., Кричевская Т. А. и др. НАН Украины, ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины». Киев, 2020. 550 с.  Разд. 2. С. 78-102 (1,2 друк.арк.) – пр...
	3. Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. 600 p., р. 530-546 (1,05 друк. арк.) – проф. Нечипорук Л.В. (за кордоном).
	4. The Role of Science in Society Sustainable Development:  monograph. Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. С. 39–44. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/20ad278a7f9cbf86ed31d75bdc0730dd.pdf. (0,4 друк. арк.)...


