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

Реструктуризація ринку послуг у глобальному вимірі – 2,0 друк. арк. 

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

Реструктуризація ринку послуг у глобальному вимірі – 3,1друк. арк. 

 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:  

Розділ у монографії – 0,4 друк. арк 

1 стаття у науковому журналі – 1,1 друк. арк.;  

навчальний посібник – 0,4 друк.арк. 

5 тез – 1,2 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

─ Виявлені головні напрями реструктуризації міжнародного ринку 

послуг; 

─ Обгрунтовано конкурентні переваги IT-індустрії в Україні, чинники її 

швидкого розвитку; 

─ Проаналізовано галузеві особливості розвитку послуг міжнародного 

бізнес-консалтингу на прикладі фармацевтичного ринку та діяльність на 

ньому вітчизняних консалтингових компаній;  

─ Виявлені чинники та тенденції розвитку послуг логістики для 

фармацевтичного бізнесу з метою визначення місця і ролі послуг 

логістичного консалтингу; 

─ Виявлені фактори та умови розвитку послуг міжнародного консалтингу 

України в умовах пандемії COVID-19. 

 



5. Участь у розробці законопроєктів та проєктів інших нормативних 

актів: – 

 

6. Зв’язок із практикою: 

Наукове консультування фірми “NSK Software Inc.” (США, штат 

Флорида) з питань переваг IT-аутсорсингу в Україні порівняно з іншими 

ринками європейського регіону,  на позаштатній основі з 2017 р. (сертифікат 

додається). 

 

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 (повна назва конференції, дата та 

місце проведення): 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Бренд-менеджмент. 

Маркетингові технології», 11 березня 2021 р., Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

Київ. 

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

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

3. III Всеукраїнська наук.-практ. конференція «Сучасні перетворення 

міжнародного бізнесу». 31 березня 2021 р, ХНУ імені В. Каразіна,  Харків. 

4. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «The third sector and 

social economy: Ukrainian and international experiences», 30 березня 2021 року, 

Полтавський аграрний державний університет, Полтава. 

5. Наукова дискусія в редакції збірника наукових праць «Дискусійні 

проблеми бізнес-консалтингу», 12 травня 2021 р., НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, Харків, Україна. 

 

9. Видавнича діяльність: 

Монографії: 

Kaminska T. M., Martynenko N. M. The role of medical and educational services 

in innovation development of economy / Selected aspects of digital society 

development:  Monograph. Katowice: Publishing House of University of 

Technology, 2021. Р.74-81. URL:  



http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/fd7b8107149ebd5a161d53e43d7dd

b2d.pdf (частка автора – 0,4 друк. арк) 

 

Стаття: 

Камінська Т. М. Послуги міжнародного бізнес-консалтингу на 

фармацевтичному ринку України. Економічна теорія та право. 2021. № 3 

(46). С. 57-72. (1,1 друк арк.) 

Навчальний посібник: 

Економіка підприємства: навч. посіб. / [Л. С. Шевченко, О. С.. 

Марченко, О. А. Гриценко та ін.]; за заг. ред. Л. С. Шевченко. 3-тє вид., 

перероб. і допов. Харків: Право, 2021. 212 с. (частка автора – 0,4 друк. арк). 

 

Тези: 

1. Камінська Т. М. Особливості брендінгу на ринку медичних 

послуг. Бренд-менеджмент. Маркетингові технології : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (11 березня 2021 р.) / відп. ред. 

А.А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. С. 37-39. (0,3 друк. 

арк.). 

2.  Камінська Т. М. Конкурентні переваги IT-індустрії в Україні. 

Конкурентні переваги суб’єктів господарювання  у XXI ст. : круглий стіл (16 

березня 2021 р.). Економічна теорія та право. 2021. № 1 (44). С. 156-158. 

(0,25 друк. арк.). 

3.  Камінська Т. М. Чинники та тенденції розвитку послуг логістики 

для фармацевтичного бізнесу. Сучасні перетворення міжнародного бізнесу: 

матеріали Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 березня 

2021 року ) / За заг. ред. Архієреєва С.І., Дерід І.О. Харків: ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2021. С. 109-113. (0,3 друк. арк.). 

4.  Камінська Т. М. Вплив неурядових некомерційних послуг на 

соціалізацію економіки. The third sector and social economy: Ukrainian and 

international experiences: матеріали міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції (30 березня 2021 року ).  Полтава: ПДАА, 2021. С. 62-

65. URL: 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/7142/tezykonf300321.pdf  (0,1 

друк. арк.). 

5.  Камінська Т. М. Дискусійні проблеми діяльності міжнародних 

http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/fd7b8107149ebd5a161d53e43d7ddb2d.pdf
http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/fd7b8107149ebd5a161d53e43d7ddb2d.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/7142/tezykonf300321.pdf


консалтингових компаній в умовах пандемії COVID-19.  Економічна теорія 

та право. 2021. № 2 (45). С. 113-135 (0,25 друк. арк.). 

 

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. Камінська Т. М. Послуги міжнародного бізнес-консалтингу на 

фармацевтичному ринку України. Економічна теорія та право. 2021. № 3 

(46). С. 57-72. (1,1 друк арк.) 

2. Камінська Т. М. Конкурентні переваги IT-індустрії в Україні. 

Конкурентні переваги суб’єктів господарювання  у XXI ст. : круглий стіл (16 

березня 2021 р.). Економічна теорія та право. 2021. № 1 (44). С. 156-158. 

(0,25 друк. арк.). 

3. Камінська Т. М. Дискусійні проблеми діяльності міжнародних 

консалтингових компаній в умовах пандемії COVID-19.  Економічна теорія 

та право. 2021. № 2 (45). С. 113-135 (0,25 друк. арк.). 

 

 

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

Член редакційної колегії  збірника наукових праць «Економічна теорія 

та право» (засновник і видавець – НЮУ імені Ярослава Мудрого).     

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. 

 

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: - 

13. Підготовка відгуків на автореферати: -  

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

назву стипендії/премії): - 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: - 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: - 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: - 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: - 

Інше:   

1. Керування 11 студентськими науковими роботами (тези 

опубліковані). 

2.   У 2021 р. нагороджена Подякою оргкомітету за високий 

професіоналізм, плідну працю та підготовку переможців Всеукраїнського 

конкурсу дипломних робіт; студентка-випускниця магістратури О. Аргунова 

стала переможцем у номінації «Наочне представлення результатів 

дослідження».  

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 25 листопада 2021 р.  

    

    

 Д.е.н., професорка кафедри                                                  Т. М. Камінська 

 


