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2. Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної 

теорії. 

 

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

Розвиток управлінських та економічних засад бізнесу в Україні – 1,5 

друк. арк.  

 

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

Розвиток управлінських та економічних засад бізнесу в Україні – 4,5 

друк. арк.  

 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 

3 статті у наукових фахових виданнях – 3,1 друк. арк.;  

1 навчальний посібник – 1,0 друк. арк.; 

2 тез – 0,4 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

Запропоновано та висвітлено комплекс заходів, необхідних для 

розвитку маркетингового бізнес-консалтингу в Україні: 

- заходи, спрямовані на протидію корупції, розвиток конкурентного 

середовища та вільного ринкового обміну; 

- заходи, необхідні для забезпечення масовості консалтингу з 

проблем маркетингу, тобто для збільшення кількості учасників та ємності 

цього сегменту консалтингового ринку. 

Розкрито головні напрями розбудови консалтингу з маркетингу 

криптовалют та цифрових об’єктів з невзаємозамінними токенами, а також 

консалтингу з маркетингу ігрових віртуальних активів. 

Запропонована категорія «корупційний квазімаркетинг» – діяльність, 

спрямована на створення, стимулювання, виявлення та задоволення 

ринкових потреб за неетичного чи незаконного сприяння політиків, 

держслужбовців, правоохоронців або співробітників підприємств, 

організацій та установ, яке надає неринкові конкурентні переваги. 
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Висвітлено головні складові корупційного квазімаркетингу: 

- незаконний чи неетичний збір інформації; 

- незаконне чи антиконкуренте підвищення цінності продукції для 

покупця; 

- незаконне чи антиконкуренте зниження витрат виробництва; 

- незаконне чи антиконкуренте просування товарів та послуг; 

- створення неринковими методами загроз та перешкод діяльності 

конкурентів; 

- преференційний доступ до високоприбуткової діяльності; 

- акти чистого привласнення. 

Охарактеризовано маркетинг цифрових віртуальних цінностей та його 

складові: маркетинг криптовалют, цифрових об’єктів з невзаємозамінними 

токенами, ігрових віртуальних активів. 

Висвітлено особливості застосування різних способів впливу на 

персонал в Україні. 

 

8. Участь у конференціях, семінарах (повна назва конференції, дата 

та місце проведення): 

Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та 

право» «Конкурентні переваги суб’єктів господарювання у XXI столітті», 16 

березня 2021 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

XVII міжнародна науково-практична конференція «Освіта та наука без 

меж – 2021», 07-15 грудня 2021 р., м. Перемишль, Польща. 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

Статті: 

Губін К. Г. Шляхи розвитку маркетингового бізнес-консалтингу в 

Україні. Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45). С. 52-67. DOI: 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2021-45-2-52 (1,0 друк. арк.); 

Губін К. Г. Перспективи розвитку маркетингового бізнес-консалтингу в 

Україні. Економічний простір. 2021. № 173. С. 26-31. (0,8 друк. арк.); 

Губін К. Г. Перспективні напрями розвитку маркетингу в Україні. 

Економічна теорія та право. 2021. № 4 (47). С. 96-115. (1,3 друк. арк.). 

 

Навчальний посібник: 

Губін К. Г. Персонал підприємства. Організація та стимулювання 

праці; Інноваційна діяльність підприємства. Економіка підприємства: навч. 

посіб. / [Л. С. Шевченко, О. С. Марченко, О. А. Гриценко та ін.]; за заг. ред. 
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Л. С. Шевченко. 3-тє вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2021. Гл. 4. С. 56-

69; Гл. 7. С. 112-127. (1,0 друк. арк.). 

 

Тези:  

Губін К. Г. Розвиток структури конкурентних переваг. Конкурентні 

переваги суб’єктів господарювання у XXI столітті: круглий стіл у редакції 

збірника наукових праць «Економічна теорія та право», 16 березня 2021 р. 

Економічна теорія та право. 2021. № 1 (44). С. 149-152. (0,2 друк. арк.); 

Губін К. Г. Особливості застосування різних способів впливу на 

персонал в Україні. Wykształcenie i nauka bez granic - 2021: materialy XVII 

Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemyśl, 07-15 grudnia 

2021 roku). Przemyśl: Nauka i studia, 2021. Vol. 1. Str. 6-9. (0,2 друк. арк.). 

 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of 

Science: – 

 

9.2. Публікації в інших наукометричних базах – Index Copernicus 

International: 

 

Губін К. Г. Розвиток структури конкурентних переваг. Конкурентні 

переваги суб’єктів господарювання у XXI столітті: круглий стіл у редакції 

збірника наукових праць «Економічна теорія та право», 16 березня 2021 р. 

Економічна теорія та право. 2021. № 1 (44). С. 149-152. (0,2 друк. арк.); 

Губін К. Г. Шляхи розвитку маркетингового бізнес-консалтингу в 

Україні. Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45). С. 52-67. DOI: 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2021-45-2-52 (1,0 друк. арк.); 

Губін К. Г. Перспективи розвитку маркетингового бізнес-консалтингу в 

Україні. Економічний простір. 2021. № 173. С. 26-31. (0,8 друк. арк.); 

Губін К. Г. Перспективні напрями розвитку маркетингу в Україні. 

Економічна теорія та право. 2021. № 4 (47). С. 96-115. (1,3 друк. арк.). 

 

Інше: Протягом 2021 року студентами під моїм керівництвом 

опубліковано 6 тез доповідей з економічної проблематики. 

 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 25 листопада 2021 р.  

 

 

 

К. е. н., доцент            К. Г. Губін 


