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1. Марченко Ольга Сергіївна. 

2. Докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри 

економічної теорії. 

 

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

Трансформації видів та моделей бізнес-консалтингу в сучасних умовах  

розвитку підприємницької діяльності; 2,0 друк арк. 

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

Трансформації видів та моделей бізнес-консалтингу в сучасних умовах  

розвитку підприємницької діяльності; 6,1 друк. арк. 

 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 

1 навчальний посібник – 1,3 друк. арк.; 

4 наукові статті – 3,8 друк. арк.;  

4 тез наукових доповідей та повідомлень – 1,0 друк. арк.  

 

      4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

 

Досліджено концептуальні основи та прикладні аспекти організаційно-

економічної трансформації бізнес-консалтингу як складової комплексного 

процесу цифровізації консалтингового бізнесу та формування Консалтинг 

4.0, забезпечення та оцінки його ефективності, формування сучасної системи 

економічної безпеки.  

Розкрито:  

– напрями впровадження цифрових технологій формування зовнішніх 

мереж, крос-канальних взаємодій із клієнтами та партнерами, цифрового 

маркетингу консалтингових послуг, забезпечення клієнтоцентричності 

консалтингового бізнесу та управління клієнтським досвідом; 

– основні характеристики цифрової команди як нової моделі 

консалтингової діяльності в умовах цифровізації бізнесу та центру 

відповідальності консалтингової фірми; 

– векторні складові ефективності суб’єктів бізнес-консалтингу – 

професійну, бізнес-, сервіс- та соціальну ефективність, систему фінансових 

та нефінансових, структурних та інтегрованих показників ефективності 

бізнес-консалтингу, показники оцінки ефективності інтелектуальної праці 

консультантів на основі білінгу робочого часу; 

– основні види та послуговий комплекс консалтингу економічної безпеки в 

умовах сучасних трансформацій бізнесу та консалтингу.  

5. Участь у розробці законопроєктів та проєктів інших 

нормативних актів: – 



6. Зв’язок із практикою: 

Науково- методичне консультування ТОВ «БОРДО-ВВ» на 

позаштатній основі (довідка додається). 

Науково- методичне консультування Медичний інститут ХМАПО на 

позаштатній основі (довідка 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: 

1) Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Нові 

виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства», Харків, 

ХНУМГ імені Бекетова, 01-28.02.2021 р. 

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

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

Україна  

3) VIII Международнаяй научная конференция «Научные 

исследования: парадигма инновационного развития» (Прага, Чехия, «30» 

апреля 2021 г.) 

4) Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний 

розвиток економіки: інфраструктурний та інвестиційний аспекти» 

(Запоріжжя, 26-27 листопада 2021 року). 

Сертифікат підвищення кваліфікації обсягом 0,5 ECTS кредитів. 

 

9. Видавнича діяльність: 

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. (Марченко О. С. належить 1,3 

друк. арк.). 

Статті: 

Марченко О. С. Трансформація організаційно-економічного механізму 

як напрям цифровізації консалтингового бізнесу. Економічна теорія та 

право. 2021. № 1 (44). С. 29-46 (1,35 друк. арк.) 

Марченко О. С. Теоретичні основи оцінки ефективності бізнес-

консалтингу. Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45). С. 32-52 (1,25 

друк. арк.) 

Olga Marchenko, Yury Radchenko, Viktoria Marenych, Nadiya 

Kryvosheeva, Hanna Guzenko, Tamila Shcheblykina. Digital transformations of 

service marketing: theoretical fundamentals and directions. ScienceRise 2021.№ 

2.P. 37-43 (Марченко О. С. належить 0,4 друк. арк.) 

Марченко О. С., Ярмак О. В. Консалтинг економічної безпеки 

підприємств: концептуальні та прикладні основи системного підходу 



Економічна теорія та право. 2021. № 3 (46). С.  (Марченко О. С. належить 0,8 

друк. арк.) 

 

Тези: 

Марченко О. С. Особливості цифрової трансформації консалтингу. 

Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства : 

матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1–28 лют. 2021 р. 

/Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. 

М. Бекетова, 2021. С. 106-108 (0,2 друк. арк.)). 

Марченко О. С. Клієнтоцентричність як основа 

конкурентоспроможності консалтингового бізнесу. Економічна теорія та 

право. 2021. № 1. С. 180-184 (0,3 друк. арк.). 

Марченко О. С. Теоретичні основи системного підходу до цифровізації 

маркетингу послуг. Научные исследования: парадигма инновационного 

развития: сборник тезисов научных трудов VIII Международной научной 

конференции (Прага, Чехия, «30» апреля 2021 года) / ГО «Международный 

научный центр развития науки и технологий», 2021. С. 55-58 (0,3 друк. арк.). 

Марченко О. С. Консалтинг як складова інноваційної інфраструктури 

бізнесу: сучасний стан та розвиток. Інноваційний розвиток економіки: 

інфраструктурний та інвестиційний аспекти: збірник тез Міжнародної 

науково-практичної конференції (Запоріжжя, 26-27 листопада 2021 року). 

Запоріжжя, 2021. С. 61-65. 

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

наукометричних базах даних:  

Наукометрична база Index Copernicus International: 

Марченко О. С. Трансформація організаційно-економічного механізму 

як напрям цифровізації консалтингового бізнесу. Економічна теорія та 

право. 2021. № 1 (44). С. 29-46. 

Марченко О. С. Теоретичні основи оцінки ефективності бізнес-

консалтингу. Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45). С. 32-52 

 

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

Членкіня редакційної колегії, відповідальна за випуск 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:  

Членкіня спеціалізованої вченої ради Д64.051.01 у Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна 

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: - 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: - 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році:  

Почесна грамота Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого.  

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 25 листопада 2021 р.  

 

 

       Д.е.н., професорка      Ольга МАРЧЕНКО  

 
                


