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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  
Університетська освіта: інноваційні пріоритети розвитку, 10,0 друк. арк. 
  
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  
Університетська освіта: інноваційні пріоритети розвитку, 18,52 друк. арк.  
 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
2 монографії – 11,48 друк. арк.;  
1 навчальний посібник (співавтор) – 1,6 друк. арк.; 
5 статей у фахових наукових збірниках – 2,74 друк. арк.;  
11 тез – 2,7 друк. арк. 
 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
Розкрито національні інтереси та сфери відповідальності держави у 

сфері вищої освіти в Україні. Доведено, що норми освітнього права повинні 
гарантувати освітню безпеку суспільства, реалізацію конституційного права 
людини на вищу освіту, розвиток освітньої сфери в цілому.  

Сформульовано інноваційні пріоритети університетської освіти: 
розвиток інновацій в освіті; комерціалізація результатів інноваційної 
діяльності та захист інтелектуальної власності університетів; трансформація 
дослідницьких університетів у підприємницькі; розвиток університетів як 
інтелектуальних підприємців; транснаціоналізація та глобалізація вищої 
освіти. 

Проаналізовано сутність процесів злиття і поглинання у сфері вищої 
освіти. Досліджено досвід M&A у вищій школі зарубіжних країн. Особливу 
увагу приділено обґрунтуванню перспектив укрупнення університетів в 
Україні.  

Охарактеризовано сутність та основні типи трудових контрактів 
викладачів з університетом як роботодавцем. Доведено, що ефективність 
діяльності викладача залежить від тривалості його контракту з 
університетом, рівня оплати праці, розв’язання проблем множинної 
(вторинної) зайнятості та «академічного інбридингу» у вищій школі.  

Розкрито зміст концепції маркетингу в юридичній сфері. Досліджено 
основні етапи становлення юридичного маркетингу в Україні. 
Проаналізовано основні напрями практичної маркетингової діяльності 
юридичної фірми відповідно до комплексу маркетингу.  
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Означено зміст понять «конкурентна діагностика» і 
«конкурентоспроможність фірми». Аргументовано особливості визначення 
рівня конкурентоспроможності юридичної фірми шляхом використання 
аналітичних продуктів; аналізу фінансових показників діяльності; 
позиціонування у міжнародних та національних рейтингах. Проаналізовано 
методику оцінювання індивідуальної конкурентоспроможності українських 
юристів. 
 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів. 

 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): 
У складі колективу розробників НДІ ПЗіР узяла участь у підготовці 

«Наукового обґрунтування проекту Стратегії економічної безпеки України» 
для Верховної Ради України. 
 
6. Зв’язок із практикою:  
 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень: 

Підготовка пропозицій для Кабінету міністрів України щодо 
реформування наукової сфери та розвитку академічної науки в Україні (у 
складі наукового колективу НДІ ПЗіР). 

Підготовка пропозицій для Кабінету міністрів України щодо 
покращення фінансування наукових і науково-технічних робіт молодих 
учених на конкурсній основі (у складі наукового колективу НДІ ПЗіР). 

 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

Протягом 2016 року брала участь в організації і проведенні постійного 
економічного семінару з підвищення кваліфікації працівників аудиторської 
фірми «Аудит - Діло». Були прочитані лекції та проведені практичні заняття:  

1. Менеджмент: соціально-економічні умови виникнення та розвиток. 
2. Маркетингова діяльність фірми. 
Науково-методичне співробітництво з кафедрою економічної теорії 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого сприяло 
розвитку професійних компетенцій працівників фірми та удосконаленню на 
цій основі їх консультаційної діяльності (довідка про впровадження № 8 від 
09.11.2016 р.). 

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

та місце проведення): 
1) International scientific conference «Modern Transformation of 

Economics and Management in the Era of Globalization» (29 January 2016, 
Klaipeda, Lithuania) / Міжнародна науково-практична конференція 
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«Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації» (29 
січня 2016 року, м. Клайпеда, Литва); 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Економіка в контексті 
інноваційного розвитку: стан та перспективи» (12-13 лютого 2016 р., м. 
Ужгород, Україна); 

3) Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи 
розвитку національної економіки» (12-13 лютого 2016 р., Східноукраїнський 
інститут економіки та управління, м. Запоріжжя, Україна); 

4) Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток соціально-
економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища» (29 
лютого 2016 р., м. Кишинів, Республіка Молдова); 

5) Круглий стіл «Досягнення та поразки України на шляху розбудови 
правової економіки» (10 березня 2016 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків, Україна); 

6) Міжнародна науково-практична конференція «От Балтики до 
Причерноморья: национальные модели экономических систем» (25 березня 
2016 р., м. Рига, Латвія); 

7) Круглий стіл «Правові питання трансформації інформаційного 
суспільства в суспільство знань як основи інноваційного розвитку України» 
(27 квітня 2016 р., м. Київ, Україна); 

8) Міжнародна науково-практична конференція «Формирование 
современного экономического пространства: преимущества, риски, 
механизмы реализации» (29 квітня 2016 р., м. Тбілісі, Грузія); 

9) XII Міжнародна конференція «Стратегия качества в 
промышленности и образовании» (30 травня - 2 червня 2016 р.; Технічний 
університет, м. Варна, Болгарія); 

10) ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Правове 
забезпечення розвитку національних інноваційних систем в умовах 
глобалізації» (14 листопада 2016 р., НДІ ПЗіР, м. Харків); 

11) VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 
«Сучасна економічна наука: теорія і практика» (15 листопада 2016 р., 
ПолтНТУ імені Ю. Кондратюка, м. Полтава, Україна); 

12) Міжвузівська науково-практична конференція викладачів, 
аспірантів і студентів «Науково-теоретичні проблеми формування та 
розвитку правової економіки» (7 грудня 2016 р., НЮУ імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків, Україна) – заступник голови оргкомітету. 

 
9. Видавнича діяльність: 

 
Монографії: 

Шевченко, Л. С. Університетська освіта: економічні пріоритети та 
управління розвитком : монографія. – Харків : Право, 2016. – 188 с. (10,98 
друк. арк.). 
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Sustainable Development: Social and Economic Changes. Monograph. 
Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 
978 – 83 – 62683 – 85 – 7 (Paper); pp. 436, illus., tabs., bibls. (Авторський 
внесок: Розділ 4.12. Вища освіта: національні інтереси та сфери 
відповідальності держави / Higher education: national interests and 
responsibilities of the state. – Р. 336 -343. – 0,5 друк. арк.). 

 
Навчальний посібник: 

Економічна теорія : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, 
О. С. Марченко ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Харків : Право, 2016. – 268 с. 
(С. 7-8, 139-146, 202-217; 1,6 друк. арк) 

 
Наукові статті: 

1) Shevchenko, L. S. Mergers and acquisitions in higher education [Текст] / 
L. S. Shevchenko // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 160-
167 (0,7 друк. арк.) 

2) Шевченко, Л. С. Конкурентна діагностика юридичної фірми: 
світовий досвід та його запровадження в Україні [Текст] / Л. С. Шевченко // 
Економічна теорія та право. – 2016. – № 1 (24). – С. 76-86 (0,5 друк. арк.) 

3) Шевченко, Л. С. Юридичний маркетинг: від теорії до практики 
[Текст] / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25). – 
С. 67-79 (0,5 друк. арк.). 

4) Шевченко, Л.С. Конкурентне управління юридичною фірмою 
[Текст] / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та право. – 2016. – № 3 (26). 
(0,5 друк. арк.). 

5) Шевченко, Л. С. Контрактна політика університету в контексті 
управління якістю освітніх послуг [Текст] / Л. С. Шевченко // 
Международный журнал «Acta Universitatis Pontica Euxinus». Специальный 
выпуск. – Варна, 2016. – С. 480-485. (0,54 друк. арк.). 

 
Тези: 

1) Shevchenko, L. S. Legal Marketing in Ukraine [Текст] / 
L. S. Shevchenko // International Scientific-Practical Conference «Modern 
Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization» : 
Conference Proceeding. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 356 p. – P. 
187-190. (0,25 друк. арк.). 

2) Шевченко, Л. С. Конкурентне управління в сучасній концепції 
менеджменту [Текст] / Л. С. Шевченко // Економіка в контексті 
інноваційного розвитку: стан та перспективи : матеріали доповідей 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 12-13 лютого 
2016 р.) / За заг. ред. : М. М. Палінчак, В. П. Приходько, А. Krynski. – У 2-х 
частинах. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 2. – С. 168-
170. (0,25 друк. арк.). 
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3) Шевченко Л. С. Конкурентоспроможність юридичної фірми: 
інструментарій оцінювання [Текст] / Л. С. Шевченко // Перспективи розвитку 
національної економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 
конференції (Запоріжжя, 12-13 лютого 2016 року) / Східноукраїнський 
інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 
2016. – Ч. 2. – С. 62-65. (0,25 друк. арк.). 

4) Шевченко, Л. С. Конкурентна безпека юридичної фірми [Текст] / 
Л. С. Шевченко // “Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intr-un mediu 
competitive la nivel global”, conferinta internationala stiintifico-practica (2016 ; 
Chisinau). Conferinta internationala stiintifico-practica “Dezvoltarea sistemelor 
sociale si economice intr-un mediu competitive la nivel global”, 26 februar. 2016, 
Chisinau / com org.: O. Ticu (presedinte) [et. al.]. – Chisinau : S. N., 2016 (Editura 
Universitate de stat din Moldova). – 312 p. – P. 98-100. (0,25 друк. арк.). 

5) Shevchenko, L. S. Unfair competition in the legal services business: 
challenges to the legal economy [Teкст] / L. S. Shevchenko // Економічна теорія 
та право. – 2016. – № 2 (25). – С. 97-99 (0,2 друк. арк.). 

6) Шевченко, Л. С. Стратегічний Форсайт в системі управління вищою 
освітою [Текст] / Л. С. Шевченко // International Scientific-Practical Conference 
From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference 
Proceedings, Part I, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. – 356 pages. – P. 
91-94. (0,25 друк. арк.). 

7) Шевченко, Л. С. Освітня безпека суспільства: загроза обмеженої 
доступності вищої освіти [Текст] / Л. С. Шевченко // Правові питання 
трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи 
інноваційного розвитку України : Матеріали науково-практичного 
«круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М.Фурашев, 
С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр 
інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП 
НТУУ «КПІ», 2016. – 182 с. – с. 117-123. (0,25 друк. арк.). 

8) Шевченко, Л. С. Юридична фірма як організація, що навчається 
[Текст] / Л. С. Шевченко // International Scientific Conference Formation of 
Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: 
Conference Proceeding, Part III, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU. 316 pages. – P. 
150-153 (0,25 друк. арк). 

9) Шевченко, Л. С. Університети в новітній інноваційній моделі 
розвитку суспільства / Л. С. Шевченко // Правове забезпечення розвитку 
національних інноваційних систем в умовах глобалізації : Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / 14 листопада 2016 
р., м. Харків / Упорядн. : (0,25 друк. арк.). 

10) Шевченко Л. С. Фінансування наукових і науково-технічних робіт 
університетських учених [Текст] / Л. С. Шевченко // Сучасна економічна 
наука: теорія і практика : Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної 
Інтернет-конференції, 15 листопада 2016 року. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 
207 с. – С. 172-174. (0,25 друк. арк.). 
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11) Шевченко, Л. С. Соціальна відповідальність бізнесу як інститут 
правової економіки [Текст] / Л. С. Шевченко // Науково-теоретичні проблеми 
формування та розвитку правової економіки : матеріали наук.-практ. 
конференції викладачів, аспірантів і студентів Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Харків, 7 грудня 2016 р. / за заг. ред. 
А. П. Гетьмана. – Х. : Право, 2016. – 232 с. – C. 5-7(0,25 друк. арк.). 
 

9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus: 

1. Shevchenko L. S. Mergers and acquisitions in higher education [Текст] / 
L. S. Shevchenko // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 160-
167 (0,7 друк. арк.). 

Журнал внесено до міжнародних науково-метричних баз даних: 
Scopus, Index Copernicus International (ICI). 

 
2. Шевченко, Л. С. Конкурентна діагностика юридичної фірми: 

світовий досвід та його запровадження в Україні [Текст] / Л. С. Шевченко // 
Економічна теорія та право. – 2016. – № 1 (24). – С. 76-86 (0,5 друк. арк.). 

Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google 
Scholar, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the 
Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals 
Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN). 

 
3. Шевченко, Л. С. Юридичний маркетинг: від теорії до практики 

[Текст] / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25). – 
С. 67-79 (0,5 друк. арк.). 

Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google 
Scholar, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the 
Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals 
Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN). 

 
4. Шевченко, Л. С. Конкурентне управління юридичною фірмою 

[Текст] / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та право. – 2016. – № 3 (26). 
(0,5 друк. арк.). 

Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google 
Scholar, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the 
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