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

Розвиток форм і методів управління бізнесом в Україні, 2,0 друк. арк. 

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

Розвиток форм і методів управління бізнесом в Україні, 8,35 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:  

4 монографії (співавтор) – 3,45 друк. арк.;  

3 статті у фахових наукових збірниках – 2,0 друк. арк.;  

10 тез – 2,9 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

Проаналізовано сутність процесів злиття і поглинань у сфері 

юридичного бізнесу. Досліджено досвід M&A юридичних фірм у зарубіжних 

країнах. Виявлено особливості менеджменту укрупнення юридичних фірм.  

Розкрито зміст інтеграційних процесів у сучасному бізнесі, сутність та 

види стратегічних альянсів. Обґрунтовано особливості утворення 

міжнародних стратегічних альянсів юридичних фірм та їх відмінності від 

альтернативних структур. Доведено успішність альянсів, які виникають на 

базі злиття юридичних фірм. Проаналізовано суперечності міжнародних 

стратегічних альянсів в юридичному бізнесі. 

Досліджено сутність новітньої інноваційної моделі соціально-

економічного розвитку та її впровадження в університетській освіті. 

Проаналізовано міжнародний досвід дослідницьких та підприємницьких 

університетів. Охарактеризовано перспективи трансформації 

університетської освіти та необхідність прогнозних досліджень вищої освіти 

в Україні. 

Здійснено SWOT-аналіз та виявлено макроекономічні дисбаланси 

розвитку вищої освіти в Україні. Доведено необхідність дослідження змісту і 

основних засобів забезпечення освітньої безпеки як однієї з найважливіших 

складових економічної безпеки українського суспільства. Сформульовано 

завдання з реформування вищої освіти. 

 

5. - 
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6. Зв’язок із практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень: 

Узяла участь як експерт у загальнонаціональному дослідженні проблем 

соціальної безпеки в Україні, яке проводилося Національною академією 

державного управління при Президентові України, 

Львівським регіональним інститутом державного управління, 

НАН України та Інститутом економіки промисловості НАН України у квітні 

2017 р. 

 

6.4.  Прочитані лекції практичним працівникам: 

Викладачі кафедри економічної теорії Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого протягом 2017 року сумісно з 

працівниками аудиторської фірми «Аудит Діло» здійснили консультаційний 

проект, спрямований на визначення, розробку та експертну оцінку форм, 

заходів та моделей поєднання економічного та юридичного контентів в 

освітніх програмах із підготовки правознавців. 

1. Прочитано лекцію «Економічна теорія права як методологічна 

основа загальних та спеціальних навчальних дисциплін із підготовки 

фахівців із права».  

2. Розроблено пропозиції: 

включення до переліку загальних навчальних дисциплін із підготовки 

юристів курсу «Економіка та право», спеціальних дисциплін – «Економічний 

аналіз правових актів»; 

упровадження системи індивідуальної практики (стажування) студентів 

університету в аудиторських, юридичних та інших консалтингових фірмах, у 

послугах яких поєднуються правові та економічні складові; 

включення до навчальних планів лекцій та практичних занять фахівців, 

які здійснюють практичну діяльність у сферах консалтингу та аудиту; 

проведення міжкафедральних круглих столів із проблем, розв’язання 

яких потребує економічного та правового аналізу (довідка про впровадження 

№ 30 від 25 листопада 2017 р.). 

 

7. –  

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

та місце проведення): 

XIII Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND 

СIVILIZATION – 2017», 30 січня - 07 лютого, 2017 р., м. Шеффілд, Велика 

Британія; 
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ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні 

пріоритети в ХХІ столітті», 14-15 лютого 2017 р., м. Київ; 

Міжнародна науково-практична конференція «Формування та розвиток 

інноваційного потенціалу економіки України», 17-18 лютого 2017 р., м. 

Ужгород; 

Круглий стіл «Achievements and issues of development of legal services 

business in Ukraine», 10 березня 2017 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків; 

Міжнародна наукова конференція «Економіка і менеджмент: сучасні 

трансформації в епоху глобалізації», 24 березня 2017 р., м. Клайпеда, Литва; 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економічний 

розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 травня 2017 р., м. Полтава, 

Полтавський НТУ імені Юрія Кондратюка; 

Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції формування 

соціальної відповідальності бізнесу», 19 травня 2017 р., Вища школи бізнесу 

та економіки в Університеті НОВА, м. Лісабон, Португалія; 

II Міжнародна наукова конференція на тему «Економіка та соціум: 

сучасний фундамент розвитку людства», 23 червня 2017 року, Університет 

Лейпцигу, м. Лейпциг, Німеччина; 

Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 

Україні», 28 листопада 2017 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

Круглий стіл «Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі 

розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права 

Європейського Союзу», 08 грудня 2017 р., НАПрН України, Харків. 

 

9. Видавнича діяльність: 

Монографії: 

Шевченко Л. С. Інноваційна модель соціально-економічного розвитку: 

трансформації університетської освіти. Social and economic changes of 

contemporary society. Monograph. Opole : The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2017. Розд. 4.9. С. 240-247. (0,55 друк. арк.).  

Шевченко Л. С. Інтернаціоналізація юридичного бізнесу: вибір 

ефективної стратегії. Strategic estimations and vectors of Ukraine’s social and 

economic development in the conditions of Europien integration and the world 

partnership: monograph / edited by V. Yathenko. – Agenda Publishing House, 

Coventry, United Kingdom., 2017. Розд. 4.3. С. 287-296. (0,65 друк. арк.). 

Шевченко Л. С. Право на здобуття вищої освіти: сутність та 

суперечності реалізації в Україні. Правова економіка: науково-теоретичні 

проблеми формування, розвитку та інституційної побудови: монографія / за 

ред. Л. С. Шевченко. Харків, 2017. – 271 с. Розд. 8. С. 198-220. Депоновано в 

ДНТБ України (свідоцтво про депонування № 65н - РІД/Ук-2017 від 

17.10.2017 р.).(1,15 друк. арк.). 
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Шевченко Л. С. Реформування вищої освіти як найважливіша умова 

забезпечення економічної безпеки українського суспільства. Правове та 

законодавче забезпечення економічної безпеки України: монографія / за ред. 

Харків: Право, 2017. – Розд. 3.1. – С. (1,1 друк. арк.). 

 

Наукові статті: 

Шевченко, Л. С. Злиття і поглинання в юридичному бізнесі: 

економічний аспект проблеми / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та 

право. – 2017. – № 1 (28). – С. 88-97 (0,6 друк. арк.). 

Шевченко, Л. С. Міжнародні стратегічні альянси в юридичному бізнесі 

/ Л. С. Шевченко // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2 (29). – С. 36-49. 

(0,8 друк. арк.). 

Шевченко, Л.С. Innovative transformations of the legal business and legal 

education // Економічна теорія та право. – 2017. – № 3 (30). – С. 64-73 

(0,6 друк. арк.). 

 

Тези: 

1. Шевченко, Л.С. Консолідація юридичного бізнесу: нові 

управлінські завдання // Materials of the XIII International scientific and 

practical Conference «SCIENCE AND СIVILIZATION – 2017», 30 January - 07 

February, 2017. Volume 1 : Economic science. Sheffield. Science and education 

LTD. - 96 p. – P. 81-85. – Режим доступу: 

http://www.ukrnauka.ru/2017_NIC/2017-02-02-A4-tom-1.pdf. (0,3 друк. арк.). 

2. Шевченко, Л. С. Оптимізація мережі ВНЗ в Україні: причини та 

наслідки // Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті : матеріали ІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф., 14-15 лютого 2017 р. – Київ : СПД-ФО Пшонківський 

О.В., 2017. – 272 с. – С. 257-261. (0,3 друк. арк.). 

3. Шевченко, Л. С. Інноваційність юридичного бізнесу: критерії та 

чинники // Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки 

України : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р.) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. 

Приходько, A. Krynski. – Ужгород : У 2-х частинах. – Ужгород : Видавничий 

дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – 120 с. – С. 10-13. (0,3 друк. арк.). 

4. Shevchenko, L. S. Innovative competency of lawyers: signals for legal 

education // Round Table «Achievements and issues of development of legal 

services business in Ukraine» // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2 (29). 

– С. 61-63. (0,2 друк. арк.). 

5. Шевченко, Л. С. Створення попиту на юридичні послуги: логіка 

«блакитного океану» // International scientific conference Economy and 

Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, Part II, March 

24, 2017. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 200 pages. – Р. 30-33. (0,25 

друк. арк.). 

6. Шевченко, Л. С. Управління якістю вищої освіти в Україні в 

контексті світового досвіду // Економічний розвиток держави та її соціальна 

http://www.ukrnauka.ru/2017_NIC/2017-02-02-A4-tom-1.pdf


5 

стабільність: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції, 11 травня 2017 р. – Ч. 1. – Полтава : ФОП Пусан А.Ф., 2017. – 

541 с. – С. 248-250. (0,25 друк. арк.). 

7. Шевченко, Л.С. Соціально відповідальний університет: 

забезпечення сучасної якості вищої освіти // International Scientific Conference 

The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility: 

Conference Proceedings, May 19th, 2017. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. 

292 pages. – Р. 146-148. (0,25 друк. арк.).  

8. Шевченко, Л. С. Інноваційна культура юристів: освітньо-

професійний аспект // ІІ International Scientific Conference Economy and 

Society: a Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings, 

Part II, June 23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 176 pages. – P. 22-

24. (0,3 друк. арк.). 

9. Шевченко, Л. С. Чи будуть упроваджені в українських 

університетах Системи честі? // Міжрегіональна науково-практична 

конференція молодих учених «Інституційне середовище становлення та 

розвитку правової економіки в Україні»: матеріали конференції, 28 листопада 

2017 р. / за загальною редакцією А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 2017. – 190 

с. – С. 128-131. (0,25 друк. арк.). 

10. Шевченко, Л. С. Використання концепції маркетингу в сфері 

надання юридичних послуг // Круглий стіл «Правове забезпечення адаптації 

інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків фінансових 

послуг до права Європейського Союзу», 08 грудня 2017 р., НАПрН України, 

Харків. (0,25 друк. арк). 

 

9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science– немає 

 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних: 

1. Шевченко, Л. С. Злиття і поглинання в юридичному бізнесі: 

економічний аспект проблеми / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та 

право. – 2017. – № 1 (28). – С. 88-97 (0,6 друк. арк.). 
Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, 

Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the Analysis of 

Journals (MIAR), Infobase Index, Cite Factor, Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos Impact 

Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Directory of Research Journals 

Indexing (DRJI), JOURNAL FACTOR, Scientific World Index, Open Academic Journals 

Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library Index, The Journal Impact Factor 

(JIF). 

2. Шевченко, Л. С. Міжнародні стратегічні альянси в юридичному 

бізнесі / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2 (29). – 

С. 36-49. (0,8 друк. арк.). 
Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, 

Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the Analysis of 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24783197,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_nyuXAwAAAAJ&hl=ru
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://www.citefactor.org/journal/index/14467/economic-theory-and-law#.Vyi_gNSLRko
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/53302
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24783197,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_nyuXAwAAAAJ&hl=ru
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
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Journals (MIAR), Infobase Index, Cite Factor, Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos Impact 

Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Directory of Research Journals 

Indexing (DRJI), JOURNAL FACTOR, Scientific World Index, Open Academic Journals 

Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library Index, The Journal Impact Factor 

(JIF). 

3. Shevchenko, L. S. Innovative competency of lawyers: signals for legal 

education // Round Table «Achievements and issues of development of legal 

services business in Ukraine» // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2 (29). 

– С. 61-63. (0,2 друк. арк.). 
Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, 

Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the Analysis of 

Journals (MIAR), Infobase Index, Cite Factor, Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos Impact 

Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Directory of Research Journals 

Indexing (DRJI), JOURNAL FACTOR, Scientific World Index, Open Academic Journals 

Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library Index, The Journal Impact Factor 

(JIF). 

4. Шевченко, Л. С. Innovative transformations of the legal business and 

legal education // Економічна теорія та право. – 2017. – № 3 (30). – С. 64-73 

(0,6 друк. арк.). 
Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, 

Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the Analysis of 

Journals (MIAR), Infobase Index, Cite Factor, Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos Impact 

Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Directory of Research Journals 

Indexing (DRJI), JOURNAL FACTOR, Scientific World Index, Open Academic Journals 

Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library Index, The Journal Impact Factor 

(JIF). 

 

10. Заступник головного редактора збірника наукових праць 

«Економічна теорія та право» (НЮУ імені Ярослава Мудрого). 

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економіка» 

(ХДПУ ім. Г.С. Сковороди). 

 

11. – 

12. –  

 

13. Підготовка відгуків на автореферати кандидатських 

дисертацій: 

Відгук на автореферат дисертації Рісної Роксолани Романівни на тему: 

«Трудова рееміграція в системі забезпечення соціально-економічного 

розвитку регіону», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, 

соціальна економіка і політика (захист відбувся 17.02.2017 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 в ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», м. Львів). 
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Відгук на автореферат дисертації Алієвої Ельвіри Ісретівни 

«Глобальний соціальний капітал як фактор антикризової динаміки 

господарських систем», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія 

економічної думки (захист відбувся 31.03.2017 р. на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 64.051.01 у Харківському національному університеті імені В. 

Н. Каразіна).  

 

14. – 

15. – 

16. – 

 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: 

Керівник СОПП «Бізнес менеджмент» у НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

 

18. Нагороджена грамотою Харківської обласної ради за сумлінну 

плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток науки й освіти, 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм та з 

нагоди Дня науки (травень, 2017 р.).  

 

Інше: 

Керівник фундаментального дослідження «Науково-теоретичні 

проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової 

економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету (№ державної 

реєстрації 0115 U000326). 
 

 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2017 р.  

 

       Д.е.н., професор                                                                   Л. С. Шевченко 

 


