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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Іващенко Марина Вікторівна. 

2. Кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри 

економічної теорії. 

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

Прикладні аспекти концепцій поведінкової економіки на різних ринках; 

1,5 друк арк. 

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

Прикладні аспекти концепцій поведінкової економіки на різних ринках; 

4,09 друк. арк. 

 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 

1 розділ монографії – 0,65 друк. арк.; 

3 наукові статті – 2,34 друк. арк.;  

6 тез наукових доповідей та повідомлень – 1,1 друк. арк.  

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

Проаналізовано методи моделювання за допомогою теорії ігор впливу 

інформації, що курсує всередині та поза межами ринку на біржові курси і 

ціни через стратегічну поведінку людей, які безпосередньо здійснюють 

фінансові операції. Виділено кілька послідовних дій учасників фінансового 

ринку, заснованих на концепціях теорії ігор: гравець на фінансовому ринку 

повинен вибрати свій стиль торгівлі або інвестування; гравець має чітко 

зрозуміти, ким є інші гравці в цій грі; на фінансовому ринку існує 

обмеженість раціональності дій учасників; важливою є аналітична робота, 

яка виключає емоційну складову прийняття рішень; учасник фінансового 

ринку повинен сформувати власну стратегію. Обґрунтовано, що якби люди 

вели себе більш передбачувано, і якби ймовірності успіху не залежали від дій 

інших учасників, розвиток ринку був би надзвичайно повільним. Доведено, 

що фінансовою поведінкою рухають мотиви, інформація, репутація, 

припущення, надії, готовність ризикувати, стимули та інші нестатистичні 

показники. Розроблено методику використання теорії ігор в практиці 

прийняття інвестиційних рішень за умови, що інвестор хоче придбати цінних 

паперів на фондовій біржі на 10 000 грн. та розглядає акції однієї з двох 

компаній: або А, або В. Виділено послідовні дії учасників фінансового ринку, 

засновані на концепціях теорії ігор.  

Виділено в поведінковій економіці низку аномалій та ефектів, які не 

просто ставлять під сумнів раціональність економічної поведінки 

господарюючих суб’єктів, а формують доказову базу наявності широкого 

кола психологічних, соціальних, когнітивних чинників, що впливають на 
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процес ухвалення рішень. Систематизовано та обґрунтовано зміст 

поведінкових аномалій та ефектів. 

 

5. Участь у розробці законопроєктів та проєктів інших нормативних 

актів: – 

6. Зв’язок із практикою: - 

 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих)  - 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та 

перспективи сучасних наукових досліджень», 7-9 лютого 2021 року, Буенос-

Айрес (Аргентина); 

Сертифікат підвищення кваліфікації у зарубіжній країні обсягом 0,5 

ECTS кредитів; 

2. Круглий стіл «Конкурентні переваги суб’єктів господарювання у 

XXI столітті», 20 березня 2021 р, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харків, 

Україна; 

3. Круглий стіл «Дискусійні проблеми бізнес-консалтингу», 12 травня 

2021 р, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харків, Україна; 

4. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні 

перетворення міжнародного бізнесу»,31 березня 2021 року, ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, м. Харків, Україна; 

5. I Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та 

облікових систем», 26 травня 2021 року, ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків, 

Україна; 

6. І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне управління 

організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного 

розвитку», 25 листопада 2021 року, ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків, 

Україна. 

 

9. Видавнича діяльність: 

Монографії: 

Іващенко М. В. Аномалії та ефекти в економічній поведінці: історія 

досліджень та прояви в сучасних економічних відносинах. Socio-economic 

and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., etc. 
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Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. Р. 591-603. 

Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I (0,65 друк. арк.) 

 

Статті: 

1. Іващенко М. В. Використання теорії ігор для моделювання 

економічної поведінки на фінансових ринках. Науковий погляд: економіка та 

управління. Видавничий дім «Гельветика». 2021. № 2 (72). С. 5-11 DOI: 

https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-72-1 (0,72 друк. арк.) 

2. Іващенко М. В. Зміни на ринку праці в умовах карантинних 

обмежень: гендерний аспект. Приазовський економічний вісник : 

Електронний науковий журнал. 2021. 2(25). С. 14-19 DOI: 

https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-2-3 (0,6 друк. арк.) 

3. Іващенко М. В., Шкодіна І. В. Цифрові трансформації міжнародного 

бізнесу. Економічна теорія та право. 2021. № 4(47). (1,02 друк. арк.) (подана 

до друку) 

 

Тези: 

1. Іващенко М. В. Поведінкові аспекти взаємозв’язку ревальвації гривні 

та відсутності зниження рівня цін. Achievements and prospects of modern 

scientific research. Abstracts of the 3rd International scientific and practical 

conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 2021. Pp. 308-312. 

URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-7-9-

fevralya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/ (0,16 друк. арк.) 

2. Іващенко М. В. Корпоративна культура та етика як чинник 

конкурентоспроможності в міжнародному бізнесі. Економічна теорія та 

право. 2021. № 1. С.170-173 (0,21 друк. арк.) 

3. Іващенко М. В. Актуальні питання медіавпливу в PR-консалтингу. 

Дискусійні проблеми бізнес-консалтингу. Наукова дискусія в редакції 

збірника наукових праць «Економічна теорія та право», 12 травня 2021 року. 

Економічна теорія та право. 2021. № 2. С.141-145 (0,22 друк. арк.) 

4. Іващенко М. В. Інтернаціоналізація виробництва як передумова 

інтернаціоналізації міжнародного бізнесу. Сучасні перетворення 

міжнародного бізнесу : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (31 березня 2021 року, м. Харків) / за заг. ред. С. І. Архієреєва, І. 

О. Дерід. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 44-47 (0,17 друк. арк.) 

5. Іващенко М. В. Транснаціоналізація міжнародного бізнесу, його 

зміни та адаптація в умовах пандемії. Сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем : 

збірник тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції 

(Україна, м. Харків, 26 травня 2021 року) [Електронний ресурс]. – Харків : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 208-210 (0,16 друк. арк.) 
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6. Іващенко М. В. Актуальний стан та перспективи розвитку ринку 

освітніх online платформ. І Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, 

моделі інноваційного розвитку» (0,18 друк. арк.) (подано до друку) 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science   - 

9.2. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних:  

Наукометрична база Index Copernicus International: 

1. Іващенко М. В. Використання теорії ігор для моделювання 

економічної поведінки на фінансових ринках. Науковий погляд: економіка та 

управління. Видавничий дім «Гельветика». 2021. № 2 (72). С. 5-11 DOI: 

https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-72-1 (0,72 друк. арк.) 

2. Іващенко М. В. Зміни на ринку праці в умовах карантинних 

обмежень: гендерний аспект. Приазовський економічний вісник : 

Електронний науковий журнал. 2021. 2(25). С. 14-19 DOI: 

https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-2-3 (0,6 друк. арк.) 

3. Іващенко М. В., Шкодіна І. В. Цифрові трансформації міжнародного 

бізнесу. Економічна теорія та право. 2021. № 4(47). (1,02 друк. арк.) (подана 

до друку) 

4. Іващенко М. В. Корпоративна культура та етика як чинник 

конкурентоспроможності в міжнародному бізнесі. Економічна теорія та 

право. 2021. № 1. С.170-173 (0,21 друк. арк.) 

5. Іващенко М. В. Актуальні питання медіавпливу в PR-консалтингу. 

Дискусійні проблеми бізнес-консалтингу. Наукова дискусія в редакції 

збірника наукових праць «Економічна теорія та право», 12 травня 2021 року. 

Економічна теорія та право. 2021. № 2. С.141-145 (0,22 друк. арк.) 

 

10. Чи є членом редакційної колегії якого-небудь видання: - 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: - 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: - 

13. Підготовка відгуків на автореферати - окремо докторські, окремо 

кандидатські: - 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії): - 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: - 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: - 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: - 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році:  

Кан-т екон. наук, доц. Іващенко М. В. - нагороджена Подякою 

оргкомітету Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів 

вищої освіти зі спеціальності «Економіка» за підготовку переможця – В. В. 

Михайленко, який нагороджений грамотою за ступенем вищої освіти 

«магістр» у номінації "За доцільне застосування сучасних методів 

дослідження". 

Кан-т екон. наук, доц. Іващенко М.В. - нагороджена почесною 

грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий 

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня 

Університету. 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 25 листопада 2021 р.  

 

 

 

К.е.н., доцентка,  

доцентка кафедри      Марина Іващенко 


