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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ 

 

1.1. Науково-дослідна робота викладачів кафедри економічної теорії в 

2021 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 

«Конкурентоспроможність бізнесу (підприємства) в цифровій 

економіці»; 2,0 друк арк. 

Опубліковано 8,3 друк. арк.  

Навчальний посібник: 

1. 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. (1,15 друк. арк.). 

Монографія: 

1. Шевченко Л. С. Конкурентоспроможність бізнесу в цифровій 

економіці (1,61 друк. арк.). Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021 (розділ 

монографії; у видавництві). 

Статті: 

1. Шевченко Л. С. Асиметрична конкуренція: гра за новими правилами. 

Економічна теорія та право. 2021. № 1(44). С. 66-84 (1,26 друк. арк.). 

2. Шевченко Л. С. Цифрова конкуренція: нові можливості та нові 

загрози. Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45). С. 11-31 (1,37 друк. 

арк.). 

3. Шевченко Л. С. Чому створення біонічних компаній стає новим 

пріоритетом для глобальних бізнес-консультантів? Економічна теорія та 

право. 2021. № 3 (46). С. 132-147 (1,1 друк. арк.). 

Тези: 

1. Шевченко Л. С. Цифрова трансформація бізнесу в умовах кадрових 

обмежень. Economy digitalization in a pandemic conditions: processes, 

strategies, technologies: International scientific conference (January 22-23, 2021. 

Kielce, Poland). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. 276 pages. С. 167-171. 

DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-028-5-35 (0,22 друк. арк.). 

2. Шевченко Л. С. Управлінські кризи та їх вплив на  

конкурентоспроможність підприємства. 2021: Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Нові виклики та актуальні проблеми 

розвитку світового господарства». URL: 

https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2712/2579; 

https://eprints.kname.edu.ua/58263/ (0,14 друк. арк.). 

3. Шевченко Л. С. Цифрова конкуренція: переможець отримує все? 

Modern transformations in economics and management: V International scientific-

practical conference (March 26-27, 2021, Klaipeda, Lithuania). Riga, Latvia: 

"Baltija Publishing", 2021. С. 11-115 (0, 21 друк. арк.). 

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-028-5-35
https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2712/2579
https://eprints.kname.edu.ua/58263/
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4. Шевченко Л. С. Конкурентний консалтинг у ХХІ столітті. 

Економічна теорія та право. 2021. № 1 (44). С.176-179 (0,22 друк. арк.). 

         5. Шевченко Л. С. Конкурентне управління в інноваційній економіці. 

Сучасні проблеми права та інноваційної економіки : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР 

НАПрН України № 3 за матеріалами інтернет-конференції (м. Харків, 26 

березня 2021 року) / за ред. А. В. Стріжкової. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН 

України, 2021. 320 с. С. 207-2014 (0,37 друк. арк.). URL: 

https://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/Conf_26.03.2021/Conf_26.03.21.pdf.  

6. Шевченко Л. С. Стратегічний консалтинг: теоретичні джерела 

розвитку. Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: 

матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 14 червня 

2021 р. Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. 

404 с. С. 143-144 (0,15 друк. арк.). 

7. Шевченко Л. С. Формування персоналу в цифровій економіці: 

конкурентний підхід. Development of socio-economic systems in a global 

network environment: II International scientific conference (May 21-22, 2021. Le 

Mans, France). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. 116 pages. С. 69-73 (0,23 

друк. арк.). 

8. Шевченко Л. С. Від конкурентної співпраці до бізнес-екосистеми. 

Круглий стіл «Інноваційний процес в умовах глобальних викликів», 5 жовтня 

2021 р., м. Харків, НДІ ПЗІР НАПрНУ (0,27 друк. арк.). 

 

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

«Інституціоналізація цифрової економіки»;  2,0 друк.арк. 

Опубліковано 3,35 друк. арк.  

Стаття: 

1. Гриценко А.А., Гриценко О.А.  Іnstitutionalization of the digital 

economy: contradictions and approaches to settling the differences. Економічна 

теорія та право. 2021. № 1 (44). С. 11-29 (власних, 0,6 друк. арк.). 

2. Гриценко О.А. Чи зацікавлений бізнес у дотриманні прав людини? 

Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45) 2021. С. 101-114 (0,8 друк. арк.). 

Тези: 

1. Гриценко О.А.  Інституційний розум суспільства: сутність, 

структура, типи. Trends in the development of modern scientific. Abstracts of 

XXXI International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada. (June 

22 – 25, 2021). Pp. 66-70. URL:  https://isg-konf.com. 

Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXXI (0,25 друк.арк). 

2. Гриценко О.А. Інституційні аспекти діяльності держави в умовах 

пандемії. Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts 

of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing 

Group. Kyoto, Japan. (February 4-6, 2021). Pp. 402-409. URL: https://sci-

conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-

and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-

yaponiya-arhiv/ (0,3 друк.арк). 

https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_26.03.2021/Conf_26.03.21.pdf
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_26.03.2021/Conf_26.03.21.pdf
https://isg-konf.com/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
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3. Гриценко О.А. Якість інститутів як проблемна зона низької 

глобальної конкурентоспроможності України. Круглий стіл «Конкурентні 

переваги суб’єктів господарювання у XXI столітті», 16 березня 2021 р. у 

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

теорія та право. 2021. № 1. С.186-189 (0,25 друк. арк.).  

Навчальний посібник: 

1. 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. (1,15 друк. арк.). 

 

3. Камінська Т.М., д-р екон. наук, проф.  

 «Реструктуризація ринку послуг у глобальному вимірі»; 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 3,1 друк. арк.  

Монографія: 

1. 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: (частка автора – 0,4 друк. арк) 

Стаття: 

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.) 

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: (0,1 друк. арк.). 

5.  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.). 
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Навчальний посібник: 

1. 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). 

 

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

«Трансформації видів та моделей бізнес-консалтингу в сучасних 

умовах  розвитку підприємницької діяльності»; 2,0 друк арк. 

Опубліковано 6,1 друк. арк.  

Статті: 

1. 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.). 

2. Марченко О. С. Теоретичні основи оцінки ефективності бізнес-

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

друк. арк.) 

3. 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.). 

4. 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: 

1. 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.). 

2. Марченко О. С. Клієнтоцентричність як основа 

конкурентоспроможності консалтингового бізнесу. Економічна теорія та 

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

3. 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.). 

4. 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.  
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Навчальний посібник: 

1. 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.). 

 

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

«Фінансове забезпечення соціально-економічної модернізації України 

та формування інноваційної моделі розвитку»; 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 3,0 друк. арк.  

Монографія: 

1. Нечипорук Л.В. Фінансова грамотність та фінансовий консалтинг в 

контексті розвитку ринку фінансових послуг. Економіка, управління та 

адміністрування в координатах сталого розвитку. Riga, Latvia: “Baltija 

Publishing”, 2021. (1,50 друк. арк.) – у видавництві, вийде друком 27.12.2021. 

Стаття: 

1. Olga Shulga, Liudmyla Nechyporuk, Irina Slatvitskaya, Bahtiyar 

Khasanov, Angela Bakhova METHODOLOGICAL ASPECTS OF CRISIS 

MANAGEMENT IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES. Academy of 

Entrepreneurship Journal Volume 27, Special Issue 4, 2021. Збірник наукових 

праць індексується в Scopus  (0,3 друк. арк.). 

Тези: 

1. Нечипорук Л.В. Новітні чинники забезпечення  

конкурентоспроможності страховиків. Круглий стіл «Конкурентні переваги 

суб’єктів господарювання у XXI столітті», 20 березня 2021 р, НЮУ імені 

Ярослава Мудрого, Харків, Україна  Економічна теорія та право. 2021. № 1. 

С. 160 – 163. (0,25 друк. арк.).  

2. Нечипорук Л.  Роль та перспективність розвитку INSURTECH. 

International Scientific Conference Modern Scientific Research: Achievements, 

Innovations and Development Prospects: Conference Proceedings, October 1-2, 

2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 236 pages, р. 220-222. (0,3 друк. арк.) 

Сертифікат підвищення кваліфікації у країні ЄС обсягом 0,5 

ECTS кредитів; 

3. Нечипорук Л. Роль та практичні аспекти фінансового консалтингу. 

Corporate governance: strategies, processes, technology: V International scientific 

conference (October 22-23, 2021. Leipzig, Germany). Riga, Latvia: “Baltija 

Publishing”, 2021. 116 pages., р. 99 – 102. (0,3 друк. арк.) 

Сертифікат підвищення кваліфікації у країні ЄС обсягом 0,5 

ECTS кредитів. 

Навчальний посібник: 

1. 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. (0,35 друк. арк.). 
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6. Губін К.Г., кан-т екон. наук, доц.  

«Розвиток управлінських та економічних засад бізнесу в Україні»; 1,5 

друк. арк.  

Опубліковано 4,5 друк. арк.  

Статті: 

1. 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.); 

2. Губін К. Г. Перспективи розвитку маркетингового бізнес-

консалтингу в Україні. Економічний простір. 2021. № 173. С. 26-31 (0,8 друк. 

арк.); 

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

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

Тези: 

1. 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.).  

 

Навчальний посібник: 

1. 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. 

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.). 

 

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

«Інноваційний бізнес-консалтинг: сучасні методи, технології, 

інструментарій»; 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,15 друк. арк.  

Стаття: 

Левковець О. М. Інноваційний консалтинг у контексті цифрової 

парадигми. Економічна теорія та право. 2021, № 4 (47). С. 69-95 (1,65 друк. 

арк.). 

Тези: 

Левковець О. М. Інноваційний консалтинг у контексті цифрової 

парадигми. Економічна теорія та право. 2021, № 4 (47). С. 69-95 (1,65 друк. 

арк.). 

управлінських рішень. Конкурентні переваги суб’єктів господарювання 

в ХХІ ст. Круглий стіл у  редакції збірника наукових праць «Економічна 
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теорія та право», 16 березня 2021 р. Економічна теорія та право. 2021. №1 

(44). С. 145-149 (0,25 друк. арк.). 

2. Левковець О. М. Lean-startup для корпорацій: актуальні технології 

інноваційного бізнес-консалтингу. Дискусійні проблеми бізнес-консалтингу. 

Наукова дискусія в редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та 

право», 12 травня 2021 р. Економічна теорія та право. 2021. №1 (44). С.  

136-141  (0,35 друк. арк.). 

 

Навчальні посібники: 

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. (у співавторстві; авт. внесок 0,9 

д. а.: с. 93-112). 

 

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

“Цифрові платформи  розвитку та підтримки бізнесу»; 1,5 друк арк. 

Опубліковано 3,55 друк. арк.  

Монографії: 

Овсієнко О. В. Онлайн-платформи взаємодії держави та малого бізнесу 

в Україні. Role of Science and Education for Sustainable Development: 

monograph / edited by M. Wierzbik-Stronska and I. Ostopolets. Katowice: 

Publishing House of Katowice School of Technology, 2021. C. 112-118. URL: 

http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/f8b2328a3dbfcf8d510300259fb8a1

01.pdf  (0,61 друк. арк.). 

 

Статті: 

Овсієнко О. В. Цифрова інфраструктура підтримки малого бізнесу в 

Україні. Ефективна економіка. 2021. № 2. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.84 

(0,83 друк. арк.). 

Овсієнко О. В., Світличний О. С. Комплаєнс-консалтинг та 

перспективи його розвитку в Україні. Економічна теорія та право. 2021. № 2 

(45). С. 68–86. DOI: 10.31359/2411-5584-2021-45-2-68. (Авторський внесок 

0,54 друк. арк.). 

Ковтун В., Овсієнко О. Криптовалютні відносини в Україні: економіко-

правовий аналіз. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 31 (Вересень).  

DOI: 10.32782/2524-0072/2021-31-50. (Авторський внесок 0,4 друк. арк.). 

Навчальний посібник: 

Овсієнко О. В., Нечипорук Л., Чуприна О. Витрати виробництва і 

реалізації продукції. Ціноутворення. 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. Гл. 8. С. 124-142. 

(Авторський внесок 0,3 друк. арк.). 

Овсієнко О. В., Чуприна О. Витрати виробництва і реалізації продукції. 

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

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

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.2.84
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-50
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-50
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перероб. і допов. Харків: Право, 2021. Гл. 9. С. 123-167. (Авторський внесок 

0,6 друк. арк.). 

 

Тези: 

1. Овсієнко О. В. Цифровізація малого бізнесу як конкурентна 

перевага. Конкурентні переваги суб’єктів господарювання у XXI столітті: 

матеріали круглого столу (Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 20 березня 

2021 р.). Економічна теорія та право. 2021. № 1. С. 158-160. (0,13 друк. арк.). 

2. Овсієнко О. В. Цифрові платформи підтримки малого бізнесу в 

Україні. Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового 

господарства: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Харків, ХНУМГ імені 

О. Бекетова, 1-28 лютого 2021 р.). Харків: ХНАМГ, 2021. С. 125-126. URL: 

https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2783/2644 (0,14 друк. арк.). 

 

9. Іващенко М.В., кан-т екон. наук, доц.  

«Прикладні аспекти концепцій поведінкової економіки на різних 

ринках»; 1,5 друк арк. 

Опубліковано 4,09 друк. арк.  

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. 

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.) 

https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2783/2644
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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.) 

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) 

 

1.5. Актуальність виконаних наукових розробок в рамках цільової 

програми: 

 

Д-р екон. наук, проф. Шевченко Л. С. 

У «Доповіді про цифрову економіку (2019)» ЮНКТАД зазначається, 

що зростання цифрової економіки створює безліч нових економічних 

можливостей. Цифрові дані можуть сприяти поліпшенню економічних і 

соціальних показників, розвитку інновацій і підвищення продуктивності. 

Цифрові платформи спрощують здійснення операцій, формування мережевих 

зв'язків та обмін інформацією. З точки зору підприємств, трансформація всіх 

сфер і ринків під впливом цифровізації може сприяти підвищенню якості 

товарів і послуг при зниженні витрат. Крім того, цифровізація змінює 

ланцюжок створення вартості, відкриваючи нові можливості для збільшення 

доданої вартості і широких структурних змін. Однак цифрова економіка – це 

висококонкурентне середовище з особливими суб’єктами конкурентної 

боротьби та специфічними ризиками ведення бізнесу. За таких умов 

особливої актуальності набувають дослідження: 1) цифрової трансформації 

форм і методів забезпечення конкурентоспроможності бізнесу; 2) еволюції 

конкуренції від симетричної, між гравцями з відносно однаковими ресурсами 

і ринковими можливостями, до асиметричної конкуренції. Сучасні бізнес-

організації грають за радикально новими правилами, реалізують нові підходи 

до стратегування, не дотримуються загально прийнятої логіки ведення 
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бізнесу; 3) впливу 4IR на управління бізнес-організаціями, зокрема, змісту 

праці майбутнього: як взаємодіятимуть люди й машини в найближчі роки – 

розподілятимуть  між собою роботу чи будуть співпрацювати та 

взаємодоповнювати один одного?  

 

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

На сучасному етапі серцевиною техніко-технологічних змін є 

цифровізація, яка торкається усіх сфер розвитку суспільства і викликає 

важливі трансформації всієї системи суспільно-економічних відносин. 

Динамізм науково-технічних і соціально-економічних перетворень, що 

виникають внаслідок цифровізації, викликає суттєві зміни у співвідношенні 

різних складових суспільного розвитку, внаслідок чого притаманні цьому 

процесу внутрішні суперечності проявляються зовні у вигляді диспропорцій, 

порушень стабільності, неузгодженостей та конфліктів. Сьогодні наочно 

спостерігається  відставання об’єктивного  реального процесу  розвитку 

економіки від її наповнення необхідними інститутами, що упорядковують 

поведінку людей.  

 

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

Актуальність теми обумовлена стрімким розвитком глобальних ринків 

послуг, реструктуризацією міжнародної торгівлі на користь торгівлі 

послугами порівняно з ринком товарів, а також ризиками,  що обумовлені 

пандемією  COVID–19 для подальшого розвитку ринку послуг. Особливо 

швидко змінюються обсяг і структура послуг в охороні здоров’я та на 

логістичному фармацевтичному ринку, що забезпечує потребу у дослідженні 

цих процесів та діяльності консалтингових компаній відповідного профілю, 

які покликані допомогти підприємствам розвиватися в умовах 

невизначеності. Випереджальними темпами розвивається глобальний ринок 

он-лайн послуг, особливо IT-послуг, використання яких у діяльності 

підприємств прискорює інноваційний розвиток національної економіки.   

 

Д-р екон. наук, проф. Марченко О. С. 

Цифрові перетворення бізнесу кардинально змінюють структуру 

попиту його суб’єктів на консалтингові послуги, що, у свою чергу, 

обумовлює необхідність удосконалення консультаційного процесу та бізнес-

моделі консалтингу, які повинні бути орієнтовані на якісне його задоволення. 

Дослідження сучасних трансформацій консалтингу є актуальним, особливо в 

таких взаємопов’язаних напрямах, як:  цифровізація економічного механізму 

консалтингового бізнесу на основі інновацій та технологій Індустрії 4.0, 

реструктуризація продуктового портфеля бізнес-консалтингу, обумовлена 

зростанням попиту на послуги ІТ-консалтингу та на ті види професійної 

допомоги консультантів, що пов’язані з процесами діджиталізації бізнесу.  

 

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

Глобальний центр дослідження фінансової грамотності (Global 
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Financial Literacy Excellence Center, GFLEC) визначив, що в усьому світі 

лише кожен з трьох дорослих людей демонструє розуміння основних 

фінансових концепцій, а, отже, мільярди людей не готові до швидких змін 

фінансової архітектоніки.  

Національний банк України в 2012 р. започаткував комплексний проект 

з підвищення рівня фінансової грамотності населення України, до реалізації 

якого залучені державні органи та установи, банківські асоціації, банки, 

громадські організації, вищі навчальні заклади, іноземні партнери. Метою 

проекту є заохочення громадян до участі в ефективному управлінні власним 

бюджетом, прийняття зважених фінансових рішень відповідно до життєвих 

обставин. Хоча на державному рівні спостерігається намагання збільшити 

доступ населення до банківських рахунків та інших фінансових послуг, це не 

може забезпечити очікуваного результату через відсутність у людей 

необхідних фінансових навичок, та  може, навпаки, легко призвести до їх 

високих боргів і неплатоспроможності. 

Проблеми фінансової грамотності населення особливо актуалізуються 

в наслідок невизначеності та ризиків в діяльності суб’єктів господарювання. 

За таких умов особливої актуальності набувають дослідження: 1) основ 

забезпечення фінансової грамотності населення як передумови фінансової 

інклюзії; 2) ролі фінансового консалтингу щодо розвитку ринку фінансових 

послуг; 3) теоретичних і прикладних аспектів управління ризиками у бізнесі, 

серед яких страховий захист майнових інтересів бізнесу щодо персоналу, 

матеріальних цінностей та відповідальності. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Губін К. Г. 

Розвиток управлінських та економічних засад бізнесу в Україні 

значною мірою пов’язаний із розвитком маркетингу та маркетингового 

бізнес-консалтингу. Адже маркетинг вкрай потрібен для розробки чи 

удосконалення продукції, а також для її продажу. Нерідко власних фахівців 

бізнесу не достатньо і тоді консалтинг з проблем маркетингу допомагає 

підвищити ефективність управління організацією та сприяє досягненню її 

економічних цілей. 

Розвиток маркетингу в нашій країні значною мірою заснований на 

теорії та практиці маркетингу економічно розвинених держав. Сьогодні в цих 

країнах маркетинг трансформується, тому необхідно з’ясувати, які напрями 

вітчизняного маркетингу актуалізуються у середньо- та довгостроковій 

перспективі? 

Маркетинговий бізнес-консалтинг в Україні потребує збільшення 

кількості суб’єктів ринку, його обсягів та розширення асортименту послуг. 

Дослідження перспектив та шляхів удосконалення маркетингового бізнес-

консалтингу необхідне для доповнення теоретико-методологічних засад 

аналізу цієї діяльності та може сприяти розвитку відповідного сегменту 

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

Цифрова парадигма розвитку змінює умови конкуренції, механізми 

формування вартості та масштабування, прискорює усі бізнес-процеси, 

визначає адаптивність ключовою властивістю організацій. Стрімкі 

трансформації інноваційних процесів спричинили виокремлення практики 

інноваційного консалтингу як актуального напряму управлінського 

консультування: бізнес-організації виявилися не в змозі оперативно змінити 

парадигму управління інноваціями, опанувати актуальні принципи, 

інструментарій інноваційного менеджменту, які радикально відрізняються 

від концепцій і методів індустріальної економіки.  

Компанії мають здійснювати весь спектр інноваційних активностей – 

від використання до вивчення (амбідекстрія). Реалізувати це непросто, 

оскільки структура, процеси та інструменти відрізняються. Організації 

експериментують із застосуванням елементів адаптивної моделі Agile, 

відбуваються постійні пошук/апробація управлінських рішень з 

масштабування гнучкого підходу, збагачується інструментарій інноваційного 

менеджменту. Процес є динамічним, відбувається постійне оновлення 

методології та інструментарію інноваційного бізнес-консалтингу. Особливої 

актуальності набувають долсідження за напрямами: 1) комплексна 

інноваційна трансформація бізнес-організацій, запровадження системного 

підходу до управління інноваціями; 2) потенціал поширення гнучких методів 

стартап-менеджменту (Agile, Customer Development, Lean Startup та ін.) на 

компанії з усталеною бізнес-моделлю; 3) застосування сучасних інструментів 

розвитку інновацій для формування та розвитку інноваційної екосистеми 

клієнтських організацій; 4) потенціал цифрових платформ для інноваційного 

розвитку бізнес-організацій. 

 

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

В умовах глобальних перетворень сучасного світового господарства, 

які відбуваються у напрямі поширення цифрових технологій взаємодії 

бізнесу з клієнтами, партнерами, державою, з’являється потреба у створенні 

цифрової інфраструктури підтримки малого бізнесу. Одним з нових способів 

взаємодії держави і бізнесу є онлайн-платформи, на яких відбувається 

вирішення численних питань, що виникають при організації та веденні 

бізнесу та потребують участі держави. Цифрові платформи значно 

спрощують процедурні моменти – реєстрації, ліквідації, сплати податків, 

полегшують отримання важливої для бізнесу інформації. Для малого бізнесу 

онлайн-взаємодія з державою особливо актуальна, адже більшість 

процедурних питань у малому бізнесі є типовими, уніфікованими. До того ж  

цифрові платформи дозволяють економити ресурси малого бізнесу, які 

зазвичай є вкрай обмеженими. Дистанційні форми взаємодії держави і 

бізнесу значно пожвавилися під час загальної пандемії, спричиненої COVID-

19, а також через вимушені карантинні обмеження. 
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Кан-т екон. наук, доц. Іващенко М.В. 

Поведінкова економіка визнає, що в реальному житті людина може 

діяти на неефективних ринках з неповною інформацією, брати участь у 

фінансових пірамідах, цінувати більше те, що вона може заробити у 

короткостроковій перспективі, ніж в довгостроковій, приділяти недостатньо 

уваги суспільним інтересам, підкорятися нераціональним вказівкам з боку 

урядових організацій. Дослідження даної теорії може надати значного 

поштовху у вирішенні проблеми ціноутворення, побудови ефективних 

маркетингових стратегій, розроблення цінного для споживача продукту, 

більш точне прогнозування. Також вона дає змогу роз’яснити поведінку 

людини, яка робить перший вибір не тільки з точки економіки, а й таких 

різних галузях знань, як психологія, економіка, філософія, фінанси, 

соціологія та культурологія. В різних галузях своєї діяльності люди діють під 

впливом стереотипів мислення, ілюзій сприйняття, упереджених думок, 

помилкового аналізу інформації та інших суб’єктивних поведінкових 

факторів, які в сукупності чинять сильний вплив на процес прийняття 

рішення економічного характеру. Основні досягнення поведінкової 

економіки дають змогу виявити ці можливі помилки та систематизувати їх, 

встановити джерела виникнення відхилень у поведінці та потенційно 

можливі наслідки такої нераціональної поведінки. Таким чином, поведінкова 

економіка – це свого роду рекомендація для учасників ринку про те, як 

поводиться основна маса агентів, яких дій потрібно уникати і яку стратегію 

обрати для того, щоб максимізувати свій виграш та збільшити дохід. Саме 

тому проблема аналізу підходів сучасних учених до впливу поведінкових 

факторів в управлінні економічними об’єктами є актуальною проблемою 

сучасної економіки. 

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: 

 

Д-р екон. наук, проф. Шевченко Л. С. 

Проаналізовано нові реалії конкуренції в цифровій економіці. Розкрито 

особливості ринкової поведінки та чинники  конкурентоспроможності 

цифрових фірм (підприємств) та їхніх цифрових бізнес-одиниць. Особливу 

увагу приділено цифровим платформам як найбільш потужним конкурентам 

цифрової епохи; виявлено їх основні конкурентні переваги.  Досліджено 

напрями вдосконалення  антимонопольного законодавства у країнах, де 

найбільш активно діють цифрові платформи (Німеччина, США, Австралія, 

Китай).  

Обґрунтовано сутність і наслідки асиметричної конкуренції. 

Сформульовано передумови успішної асиметричної конкуренції: 

унікальність і неподібність у ресурсах, стратегіях, діях і результатах; 

несподіваність, непередбачуваність і навіть парадоксальність дій 

конкурентів. Доведено необхідність розроблення нової моделі конкурентного 

управління фірмою. Особливу увагу приділено динамічному моделюванню 

бізнесу (конкуренції) та сценарному аналізу.  
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Розкрито сутність, ключові характеристики, конкурентні переваги та 

процес створення біонічних компаній. Такі компанії використовують штучний 

інтелект і машинне навчання для оптимізації внутрішніх процесів і 

вибудовування відносин із клієнтами.  

 

Д-р екон. наук, проф. Гриценко О. А. 

Розглянуто суперечності між цифровими та соціально-економічними 

перетвореннями: між розвитком цифрових технологій і цифровими 

здібностями людини; між впливом цифрових технологій на продуктивність 

праці і націленістю суб’єктів господарювання на збільшення прибутковості; 

між динамікою вартості, обумовленою застосуванням цифрових технологій,  

і ціноутворенням; між формальними інституційними умовами 

функціонування цифрової економіки і неформальним впливом на поведінку 

економічних суб’єктів реальних умов життєдіяльності. Запропоновано 

напрями вирішення  суперечностей цифровізації суспільства.   

Обґрунтовано інституційну місію держави в умовах пандемії, що 

спрямована на забезпечення виживання як окремої людини, так і країни в 

цілому завдяки розумінням права як динамічного алгоритму співвідношення 

свободи та залежності. Цей алгоритм формується відповідно до особливостей 

інституційної поведінки окремих груп індивідів. 

Розкрито особливості інституційного розуму суспільству, як 

спроможності швидко та ефективно реагувати на зміни будь-яких елементів 

навколишнього середовища – природних, економічних,  політичних.  

 

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

  Виявлені головні напрями реструктуризації міжнародного ринку 

послуг. 

Обґрунтовано 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. 

 

Д-р екон. наук, проф. Марченко О. С. 

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:  
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– 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.  

 

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

Доведено, що забезпечення фінансової грамотності населення є досить 

актуальним завданням в Україні, що пояснюється: інверсійністстю 

економічної трансформації (протилежністю переходів: від загального 

одержавлення власності до розвитку різноманіття її форм, від державної 

монополії до включення конкурентних принципів, від директивно-планових 

цін до вільного ціноутворення і т. ін.) та поширенням глобалізації як 

складного, багатогранного процесу, який охоплює усі сторони суспільного 

розвитку і втілюється у зростаючій взаємозалежності країн світу в результаті 

формування єдиного всесвітнього господарського організму. Визначено, що 

у процесі розгортання фінансової глобалізації посилюються ознаки 

фінансової нестабільності: зміна валютних режимів; зростання обсягів 

міжнародних потоків капіталу, обсягів ризикових операцій, збільшення 

швидкості поширення інформації; якісні зміни у структурі міжнародних 

потоків капіталу, що спричинили мобільність капіталів; приналежність 

суб’єктів фінансового ринку до різних національних економічних систем, що 

збільшує рівень ризику фінансових операцій та зумовлює зростання 

нестабільності глобального фінансового простору. 

У результаті дослідження теоретичних і прикладних аспектів 

антикризового управління визначено поширення ризиків у бізнесі. Сфери 

поширення ризику в ході реалізації антикризової програми поділено за 

видами діяльності бізнесу: виробничий, маркетинговий, логістичний, 

фінансовий, соціально-кадровий, зовнішньоекономічний. Враховуючи 

процесний підхід до ідентифікації ризиків,  запропоновано здійснювати 

страховий захист майнових інтересів бізнесу щодо персоналу, матеріальних 

цінностей та відповідальності. 

Доведено посилення ролі фінансового консалтингу в контексті 

розвитку ринку фінансових послуг, та уточнено, що під фінансовим 

консалтингом розуміють комплекс заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності фінансового управління та вирішення таких основних завдань: 
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формування фінансової політики; проведення фінансової експертизи; пошук 

джерел фінансових ресурсів; аналіз і підвищення поточної фінансової 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання; зміцнення фінансового 

становища, досягнення фінансової стійкості і незалежності суб’єктів 

господарювання; оптимізація управління капіталом організації; оптимізація 

фінансових відносин з клієнтами і кредиторами, з господарюючими 

суб'єктами, державними органами; оптимізація управління податками, 

бухгалтерського та управлінського обліку; впровадження передових методів 

фінансового менеджменту в умовах невизначеності та ризиків. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Губін К. Г. 

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. 

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. 

 

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

Сформульовано проблему оновлення методології інноваційного бізнес-

консалтингу в умовах цифровізації та динамічного бізнес-середовища. Для її 
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розв’язання запропоновано концепцію організації як інноваційної 

екосистеми. 

Встановлено, що умовою розвитку компаній цифрової доби є 

організаційна амбідекстрія (здатність до: ефективного поєднання процесів 

пошуку та виконання; одночасного відтворювання існуючої моделі бізнесу та 

формування нових можливостей). Обґрунтовано висновок, що бізнес-

організації потребують методології реагування на «підриви» та ефективного 

управління інноваціями для сталого зростання в умовах тотальної 

цифровізації. 

Уточнено поняття «підривних» інновацій та методологію формування 

інноваційного портфелю бізнес-організацій (основа: поєднання моделі 3 

Горизонтів McKinsey, теорії «підривних» інновацій, моделі Б. Наджі та Г. 

Таффа). Доведено, що розвиток цифрових платформ задає нові межі теорії 

«підриву» та актуалізує підривні інновації, спрямовані на створення нових 

ринків.  

Розглянуто модель системного управління інноваціями бізнес-

організації, розкрито зміст і причинно-наслідкові зв’язки її стратегічного та 

операційного рівнів. Встановлено, що інкрементальні, суміжні, 

трансформаційні інновації потребують різних підходів до управління: для 

перших ефективними є методи традиційного менеджменту; суміжні та 

трансформаційні потребують Lean innovation management (Agile, Customer 

Development, Дизайн-мислення, Lean Startup та ін.). 

 Уточнено зміст Lean Startup як методології роботи з проєктами та як 

моделі системного управління інноваційними процесами бізнес-організацій.  

Доведено, що сферою застосування концепції є бізнес будь-яких масштабів 

та видів діяльності, що здійснює інновації в умовах невизначеності.  

Розкрито потенціал та обмеження застосування Lean Startup для 

інноваційного розвитку бізнес-організацій. Продемонстровано, що Lean 

Startup як модель управління інноваційним процесом великої компанії 

дозволяє уніфікувати дії учасників та розглядати інновації як об’єкт 

управління, частиною якого є одночасно бачення і планування.  

Сформульовано умови ефективного запровадження методології Lean 

Startup у організаціях зі сформованими бізнес-системами. 

 

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

Визначено складові цифрової інфраструктури підтримки малого 

бізнесу в Україні: 1) онлайн-платформи на яких здійснюється взаємодія 

«бізнес-держава», «бізнес-бізнес», «бізнес-суспільство»; 2) цифрові 

консалтингові сервіси, які пропонують малому бізнесу інформаційні, 

консультативні, аудиторські послуги на основі кейс-консалтингу 

(«Дія.Бізнес», «Merezha»); 3) онлайн навчання – як для підприємців-

початківців, так і з питань подальшого розвитку бізнесу; 4) цифрові 

інформаційні сервіси з актуальними даними про оподаткування, 

бухгалтерську звітність, правила експорту тощо. Встановлено, що розвиток 

та удосконалення цифрової інфраструктури підтримки малого бізнесу 
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здійснюється не тільки зусиллями держави, а й зусиллями приватних, 

міжнародних та громадських організацій. Визначено роль держави у цьому 

процесі. Доведено, що у розбудові державних онлайн-платформ 

простежується тенденція інтеграції численних цифрових сервісів у єдину 

систему, а також прагнення забезпечити їх інтероперабельність. 

 

Кан-т екон. наук, доц. Іващенко М.В. 

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 

процес ухвалення рішень. Систематизовано та обґрунтовано зміст 

поведінкових аномалій та ефектів. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.6. На базі кафедри проведено наукові заходи: 

 

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

ХХІ столітті» у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та 

право», 16 березня 2021 р.; 

2) Наукова дискусія «Дискусійні проблеми бізнес-консалтингу» в 

редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право»,                    

12 травня 2021 року; 

3) Регіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Інституційне середовище консалтингової діяльності», 12 травня 2021 р.; 
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4) Регіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Цифрові трансформації бізнесу: економіка та консалтинг», 24 листопада 

2021 р. 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях: 

 Таблиця № 1 

№ 

п/п 
Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 

викладачів 

кафедри, 

які взяли 

участь 

Міжнародні 

 

1.  22-23 січня 2021 р. Міжнародна наукова конференція на 

тему «Цифровізація економіки в умовах пандемії: 

процеси, стратегії, технології», на базі кафедри 

підприємництва та інновацій у Державному університеті 

імені Яна Кохановського у місті Кельце (Республіка 

Польща). 

1 

2.  February 4-6, 2021, 5th International scientific and practical 

conference «Science and education: problems, prospects and 

innovations», Kyoto, Japan 

1 

3.  7-9 лютого 2021 р. ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Досягнення та перспективи сучасних 

наукових досліджень», Буенос-Айрес (Аргентина). 

1 

4.  26-27 березня 2021 р. V Міжнародна наукова конференція 

на тему «Сучасні трансформації в економіці та 

управлінні», Університет Клайпеди (Литва). 

1 

5.  5-6 квітня 2021 р. ІІ Міжнародна наукова конференція 

«Role of Science and Education for Sustainable 

Development», Katowice School of Technology,  Катовіце 

(Польща) 

1 

6.  30 апреля 2021 г. VIII Международная научная 

конференция «Научные исследования: парадигма 

инновационного развития», Прага, Чехия 

1 

7.  June 22 – 25, 2021, XXXI International Scientific and 

Practical Conference «Trends in the development of modern 

scientific»,  Vancouver, Canada. 

1 

8.  October 1-2, 2021, International Scientific Conference 

Modern Scientific Research: Achievements, Innovations and 

Development Prospects: Conference Proceedings (Riga, 

Latvia) 

1 

9.  October 22-23, 2021, V International scientific conference 1 
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«Corporate governance: strategies, processes, technology» 

(Leipzig, Germany) 

10.  07-15 грудня 2021р. XVII міжнародна науково-практична 

конференція «Освіта та наука без меж – 2021», м. 

Перемишль, Польща 

1 

11.  20-24 вересня 2021 р. V Харківський міжнародний 

юридичний форум, «Бізнес і права людини», м. Харків 

1 

Всеукраїнські 

 

1.  01-28.02.2021 р. Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Нові виклики та актуальні 

проблеми розвитку світового господарства», м. Харків, 

ХНУМГ імені Бекетова 

3 

2.  11 березня 2021 р. Міжнародна науково-практична 

конференція «Бренд-менеджмент. Маркетингові 

технології», м. Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т 

1 

  3. 16 березня 2021 р., Круглий стіл у редакції збірника 

наукових праць «Економічна теорія та право» 

«Конкурентні переваги суб’єктів господарювання у XXI 

столітті», НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

1 

   4. 20 березня 2021 р. Круглий стіл «Конкурентні переваги 

суб’єктів господарювання у XXI столітті», НЮУ імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків 

7 

     5. 26 березня 2021 р. Інтернет-конференція «Сучасні 

проблеми права та інноваційної економіки» / Національна 

академія правових наук України; НДІ ПЗІР, ХНЕУ імені 

Семена Кузнеця, Навчально-науковий інститут 

«Каразінська школа бізнесу», м. Харків 

1 

    6. 30 березня 2021 р. Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «The third sector and social economy: 

Ukrainian and international experiences», Полтавський 

аграрний державний університет, м. Полтава 

1 

7.  31 березня 2021 року IV Всеукраїнська науково-

практична конференція «Сучасні перетворення 

міжнародного бізнесу», ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. 

Харків, Україна 

2 

8.  12 травня 2021 р. Регіон. наук.-практ. конф. молодих 

учених «Інституційне середовище консалтингової 

діяльності», м. Харків 

1 

9.  12 травня 2021 р. Круглий стіл «Дискусійні проблеми 

бізнес-консалтингу», НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків 

2 

10.  14 травня 2021 р. Круглий стіл «Теоретичні та 

методологічні засади трансформації економічної науки у 

1 
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ХХ1 ст.», м. Київ 

11.  14 травня 2021 р.  V Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Економічний розвиток держави та 

її соціальна стабільність», НУ «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка», м. Полтава 

1 

12.  26 травня 2021 р. I Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових 

систем», ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків 

1 

13.  5 жовтня 2021 р. Круглий стіл «Інноваційний процес в 

умовах глобальних викликів», НДІ ПЗІР НАПрНУ, м. 

Харків 

1 

14.  24 листопада 2021 р. Міжрегіон. наук.-практ. конф. 

молодих учених «Цифрові трансформації бізнесу: 

економіка та консалтинг» НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків 

1 

15.  25 листопада 2021 р. І Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасне управління організаціями: 

концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного 

розвитку», ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків 

1 

16.  26-27 листопада 2021 р. Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційний розвиток економіки: 

інфраструктурний та інвестиційний аспекти», м. 

Запоріжжя 

1 
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2.8. Участь у зарубіжних конференціях:  

 

1. Міжнародна наукова конференція на тему «Цифровізація економіки 

в умовах пандемії: процеси, стратегії, технології», 22-23 січня 2021 р. на базі 

кафедри підприємництва та інновацій у Державному університеті імені Яна 

Кохановського у м. Кельце, Республіка Польща. 

  2. 5th International scientific and practical conference «Science and 

education: problems, prospects and innovations», February 4-6, 2021. Kyoto, 

Japan. 

 3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та 

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

Айрес, Аргентина. 

4. V Міжнародна наукова конференція на тему «Сучасні трансформації 

в економіці та управлінні», 26-27 березня 2021 р., Університет Клайпеди, 

Литва. 

5. ІІ Міжнародна наукова конференція «Role of Science and Education 

for Sustainable Development», 5-6 квітня 2021 р., Katowice School of 

Technology,  м. Катовіце, Польща. 
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6. VIII Международная научная конференция «Научные 

исследования: парадигма инновационного развития», 30 квітня 2021 р., м. 

Прага, Чехія. 

7. XXXI International Scientific and Practical Conference «Trends in the 

development of modern scientific»,  June 22 – 25, 2021., Vancouver, Canada.  

8. International Scientific Conference Modern Scientific Research: 

Achievements, Innovations and Development Prospects: Conference Proceedings, 

October 1-2, 2021. Riga, Latvia. 

9. V International scientific conference «Corporate governance: strategies, 

processes, technology», October 22-23, 2021, Leipzig, Germany. 

10. XVII міжнародна науково-практична конференція «Освіта та наука 

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

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Монографії: 5 / 4,77 друк. арк. 

1. Шевченко Л. С. Конкурентоспроможність бізнесу в цифровій 

економіці (1,61 друк. арк.). Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021 (розділ 

монографії; у видавництві). 

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

services in innovation development of economy. Selected aspects of digital society 

development. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2021. Р. 

74-81. URL: (частка автора – 0,4 друк. арк). 

3. Нечипорук Л.В. Фінансова грамотність та фінансовий консалтинг в 

контексті розвитку ринку фінансових послуг. Економіка, управління та 

адміністрування в координатах сталого розвитку. Riga, Latvia : “Baltija 

Publishing”, 2021. (1,50 друк. арк.) – у видавництві, вийде друком 27.12.2021. 

4. 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. 

Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. Р. 591-603. 

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

5. Овсієнко О. В. Онлайн-платформи взаємодії держави та малого 

бізнесу в Україні. Role of Science and Education for Sustainable Development: 

monograph / edited by M. Wierzbik-Stronska and I. Ostopolets. Katowice: 

Publishing House of Katowice School of Technology, 2021. C. 112-118. URL: 

http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/f8b2328a3dbfcf8d510300259fb8a1

01.pdf  (0,61 друк. арк.). 

 

Монографії опубліковані за кордоном: 4 / 3,16 друк. арк. 

 

3.3. Навчальні посібники: 1 / 7,15 друк. арк. 

1. 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. (Шевченко Л.С. - 1,15 друк. арк., 
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Гриценко О.А. - 1,15 друк. арк., Камінській Т.М. - 0,4 друк. арк.,  Марченко О. 

С.-  1,3 друк. арк., Нечипорук Л.В. - 0,35 друк. арк., Левковець О. М. - 0,9 

друк. арк., Губіну К. Г. - 1,0 друк. арк.. Овсієнко О. В. - 0,9 друк. арк.). 

 

3.4. Кількість опублікованих статей: 30/ 19,84 друк.арк. 

 

3.4.1. за кордоном: 1 / 0.4 друк. арк. 

1. 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.). 

 

3.4.2. Наукометрична база Scopus: 1/ 0,3 

 

1. Olga Shulga, Liudmyla Nechyporuk, Irina Slatvitskaya, Bahtiyar 

Khasanov, Angela Bakhova METHODOLOGICAL ASPECTS OF CRISIS 

MANAGEMENT IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES. Academy of 

Entrepreneurship Journal Volume 27, Special Issue 4, 2021. (0,3 друк. арк.). 

 

3.4.3. У міжнародних наукометричних базах даних: 28 / 19,14 друк. 

арк. 

 

1. Шевченко Л. С. Асиметрична конкуренція: гра за новими правилами. 

Економічна теорія та право. 2021. № 1 (44). С. 66-84 (1,26 друк. арк.). 

2. Шевченко Л. С. Конкурентний консалтинг у ХХІ столітті. 

Економічна теорія та право. 2021. № 1. С.176-179 (0,22 друк. арк.). 

3. Шевченко Л. С. Цифрова конкуренція: нові можливості та нові 

загрози. Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45). С. 11-31 (1,37 друк. 

арк.). 

4. Шевченко Л. С. Чому створення біонічних компаній стає новим 

пріоритетом для глобальних бізнес-консультантів? Економічна теорія та 

право. 2021. № 3 (46). С. 132-147 (0,22 друк. арк.). 

5. Гриценко А.А., Гриценко О.А.  Іnstitutionalization of the digital 

economy: contradictions and approaches to settling the differences. Економічна 

теорія та право. 2021. № 1 (44). С. 11-29 (власних, 0,6 друк. арк.). 

6. Гриценко О.А. Чи зацікавлений бізнес у дотриманні прав людини? 

Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45) 2021. С. 101-114 (0,8 друк. арк.). 

7. 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.). 

8. 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.). 
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9. 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. Марченко О. С. Трансформація організаційно-економічного 

механізму як напрям цифровізації консалтингового бізнесу. Економічна 

теорія та право. 2021. № 1 (44). С. 29-46 (1,35 доук. арк.). 

11. Марченко О. С. Теоретичні основи оцінки ефективності бізнес-

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

друк. арк.). 

12. Нечипорук Л.В. Новітні чинники забезпечення  

конкурентоспроможності страховиків. Економічна теорія та право. 2021. № 

1. С. 160 – 163 (0,25 друк. арк.). 

13. 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.); 

14. 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.); 

15. Губін К. Г. Перспективи розвитку маркетингового бізнес-

консалтингу в Україні. Економічний простір. 2021. № 173. С. 26-31 (0,8 друк. 

арк.); 

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

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

17. 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.). 

18. 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.). 

19. Іващенко М. В., Шкодіна І. В. Цифрові трансформації 

міжнародного бізнесу. Економічна теорія та право. 2021. № 4(47). (1,02 

друк. арк.) (подана до друку) 

20. 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.). 

21. 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.). 

22. Овсієнко О. В. Цифрова інфраструктура підтримки малого бізнесу в 

Україні. Ефективна економіка. 2021. № 2. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.84 

(0,83 друк. арк.). 

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.2.84
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23. Овсієнко О. В., Світличний О. С. Комплаєнс-консалтинг та 

перспективи його розвитку в Україні. Економічна теорія та право. 2021. № 2 

(45). С. 68–86. DOI: 10.31359/2411-5584-2021-45-2-68 (Авторський внесок 

0,54 друк. арк.). 

24. Ковтун В., Овсієнко О. Криптовалютні відносини в Україні: 

економіко-правовий аналіз. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 31 

(Вересень).  DOI: 10.32782/2524-0072/2021-31-50 (Авторський внесок 0, 4 

друк. арк.). 

25. Овсієнко О. В. Цифровізація малого бізнесу як конкурентна 

перевага. Конкурентні переваги суб’єктів господарювання у XXI столітті: 

матеріали круглого столу (Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 20 березня 

2021 р.). Економічна теорія та право. 2021. № 1. С. 158-160 (0,13 друк. арк.). 

26. Левковець О. М. Інноваційний консалтинг у контексті цифрової 

парадигми. Економічна теорія та право. 2021, № 4 (47). (1,65 друк. арк.). 

27. Левковець О. М. Системні інновації як основа 

конкурентоспроможності бізнес-організацій епохи Agile: пошуки 

управлінських рішень. / Конкурентні переваги суб’єктів господарювання в 

ХХІ ст. Круглий стіл у  редакції збірника наукових праць «Економічна теорія 

та право», 16 березня 2021 р./ Економічна теорія та право. 2021. №1 (44). С. 

145-149 (0,25 друк. арк.). 

28. Левковець О. М. Lean-startup для корпорацій: актуальні технології 

інноваційного бізнес-консалтингу. / Дискусійні проблеми бізнес-

консалтингу. Наукова дискусія в редакції збірника наукових праць 

«Економічна теорія та право», 12 травня 2021 р./ Економічна теорія та 

право. 2021. №1 (44). С. С. 136-141  (0,35 друк. арк.). 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних:  --- 
 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2021 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 

1. Olga Shulga, 

Liudmyla 

Nechyporuk, Irina 

Slatvitskaya, 

Bahtiyar 

Khasanov, Angela 

Bakhova 

METHODOLOGICAL 

ASPECTS OF CRISIS 

MANAGEMENT IN 

ENTREPRENEURIAL 

ACTIVITIES 

Academy of 

Entrepreneurship 

Journal Volume. 

27, Special Issue 4 

Таблиця № 3 

https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-50
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Всього 

друкованої 
продукції 

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 

79 / 41,6 5 / 4,77 30/ 19,84 43 / 9,84 0 1 / 7,15          0 0 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

1. Зав. каф., проф. Шевченко Л.С. та проф. Марченко О. С. здійснюють 

наукове консультування видавництва «Право» НАПрН України на 

позаштатній основі з 2010 р.  

2. Зав. каф., проф. Шевченко Л.С. здійснює науково-методичне 

консультування Медичного інституту ХМАПО на позаштатній основі у 2020-

2021 рр. 

3. Проф. Камінська Т.М. здійснює 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.  

4. Проф. Марченко О.С. здійснює науково-методичне консультування 

ТОВ «БОРДО-ВВ» на позаштатній основі.  

5. Проф. Марченко О.С. здійснює науково-методичне консультування 

Медичного інституту ХМАПО на позаштатній основі. 

6. Проф. Нечипорук Л.В. здійснює науково-практичне консультування 

ТОВ "АСТРАВІР ТЕКНОЛОДЖІ" з питань оптимізації страхового захисту 

бізнесу (на позаштатній основі). 

 

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. Керівниками наукових 

розробок є завідувачка кафедри, д-рка екон. наук, професорка Шевченко 

Л.С., провідні вчені: д-рка екон. наук, професорка Гриценко О.А., д-рка екон. 

наук, професорка Камінська Т.М., д-рка екон. наук, професорка 

Марченко О.С., д-рка екон. наук, професорка Нечипорук Л.В. 

 

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій: 

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

 

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: 

Баранов А.Л. Вартість страхової компанії: теоретико-методологічні 
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домінанти формування та управління. Дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», Київ. (захист 09.02.2021 р.) 

 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та 

докторські: 

Д-р екон. наук, проф. Шевченко Л. С.: 

ВІДГУК на автореферат дисертації Степури Тетяни Михайлівни на 

тему «Розвиток людського потенціалу в умовах квалітизації економіки 

України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна 

економіка і політика. Захист відбувся 12.05.2021 р. у спецраді Д11.051.03 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).  

 

ВІДГУК на автореферат дисертації Омельяненка Віталія 

Анатолійовича «Національна інноваційна політика: інституційно-еволюційна 

методологія формування і стратегії реалізації», яка представлена на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – 

«Економіка та управління національним господарством». Захист відбувся 

27.09.2021 у спецраді Д11.151.01 в ІЕП НАН України (м. Київ). 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

7.1. На кафедрі економічної теорії працює науковий гурток. Керівник – 

к.е.н., доцентка Овсієнко О. В. 

№ Керівник наукового напряму Кількість 

студентів 

Кількість наукових 

статей та тез, 

надрукованих 

студентами самостійно 

1 проф. Шевченко Л. С. 2 2 

2 проф. Гриценко О. А. 4 4 

3 проф. Камінська Т. М. 9 11 

4 проф. Марченко О. С. 6 9 

5 проф. Нечипорук Л. В. 3 4 

6 доц. Губін К. Г. 4 5 

7 доц. Іващенко М. В. 3 3 

8 доц. Левковець О. М. 3 3 

9 доц. Овсієнко О. В. 13 16 

10 доц. Петряєв О. О. 1 1 

11 доц. Піскунов Р. О. 3 5 

12 доц. Ярмак О. В. 2 4 

 Загалом 53 66 
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7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно – 66 / 6,6 друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами (фахові видання групи Б, Index Copernicus 

International – 2 / 1,88 друк.арк. 

Овсієнко О. В., Світличний О. С. Комплаєнс-консалтинг та 

перспективи його розвитку в Україні. Економічна теорія та право. 2021. № 2 

(45). С. 68–86. DOI: 10.31359/2411-5584-2021-45-2-68 (1,08 друк. арк.). 

Ковтун В., Овсієнко О. Криптовалютні відносини в Україні: економіко-

правовий аналіз. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 31 (Вересень).  

DOI: 10.32782/2524-0072/2021-31-50 (0,8 друк. арк.). 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

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

головного редактора збірника наукових праць «Економічна теорія та право» 

(засновник і видавець – НЮУ імені Ярослава Мудрого).   

Проф. Марченко О.С., проф. Гриценко О.А. проф. Камінська Т.М. 

проф. Нечипорук Л. В. є членкинями редакційної колегії, відповідальними за 

випуск збірника наукових праць «Економічна теорія та право» (засновник і 

видавець – НЮУ імені Ярослава Мудрого).     

Проф. Марченко О.С., проф. Нечипорук Л.В.  є членкинями  

спеціалізованої вченої ради Д64.051.01 (доктора (кандидата) економічних 

наук, за спеціальністю: 08.00.01 — економічна теорія та історія економічної 

думки) Харківського національного університету імені В.Н Каразіна. 

Проф. 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; 

 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, 

ЯКІ ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 Проф. Марченко О. С., доц. Іващенко М.В. нагороджені почесною 

грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

Доц. Овсієнко О. В. - нагороджена Подякою Ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого за високий 

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Університету. 

Проф. Камінська Т. М., доц. Овсієнко О. В., доц. Іващенко М. В. - 

нагороджені Подякою оргкомітету Всеукраїнського конкурсу дипломних 

робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Економіка» за 

підготовку переможців за ступенем вищої освіти «магістр». 

 

Зав. кафедри 

економічної теорії                                               Людмила ШЕВЧЕНКО 
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