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1. Шевченко Людмила Степанівна. 
2. Докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри 

економічної теорії. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  
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2,0 друк арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  
HR-консалтинг. Сучасні напрями, методи й технології стратегування. 

16,68 друк арк. 
 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 
1 розділ монографії – 1,5 друк. арк.; 
1 навчальний посібник – 8,2 друк. арк.; 
3 наукові статті – 4,11 друк. арк.;  
11 тез наукових доповідей та повідомлень – 2,87 друк. арк.  
 

      4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
Обґрунтовано зміст командоутворення як бізнес-моделі. 

Сформульовано основні критерії та охарактеризовано основні типи команд.  
Проаналізовано ефективність командної роботи, її управлінський та 
економічний  аспекти. Виявлено практичні проблеми, які стоять перед 
менеджерами і HR-консультантами. 

Проаналізовано вплив Четвертої промислової революції на сферу  
людських ресурсів (HR 4.0). З позицій системного аналізу цифрову 
трансформацію економіки слід розглядати: по-перше, як фундаментальні 
зміни у технологіях, формах і способах людської діяльності; по-друге, як 
стратегічні зміни, які ведуть до організаційної трансформації, перегляду 
стратегій, моделей, операцій, продуктів. У сфері управління людськими 
ресурсами в умовах HR 4.0 мають місце: зміна вимог до ключових 
компетентностей персоналу; реалізація концепції цифрових робочих місць; 
кардинальна зміна професійної структури найманого персоналу; модифікація 
діяльності HR-підрозділів, технологій та інструментів підбору й оцінки 
ефективності персоналу; перехід до гнучкого командоутворення.  

Досліджено особливості кадрової стратегії підприємства в умовах 
цифровізації економіки та бізнесу. Охарактеризовано сутність та 
закономірності розвитку бізнес-моделей у цифровій економіці. Розкрито 
особливості й переваги платформ, платформної економіки та платформної 
бізнес-моделі.  

Проаналізовано стан стратегічного планування в українських 
університетах відповідно до освітнього законодавства України. 
Обґрунтовано необхідність використання цифрових інструментів в 



університетському навчальному процесі, переходу до нових, цифрових 
моделей навчання. Узагальнено закордонний досвід формування цифрового 
університету. 

Узагальнено сучасні наукові підходи до обґрунтування змісту 
стратегування. Доведено, що: а) бізнес-організація стикається з численними 
обмеженнями (матеріальними, фінансовими, кадровими, управлінськими 
тощо) вже під час розроблення стратегії; б) реалізація стратегії організації 
майже завжди відбувається в умовах більшої чи меншої невизначеності та 
ризиків; в) стратегування може зазнати значного впливу чинника  
непередбачуваності. Сформульовано рекомендації щодо використання в 
процесі стратегування інструментарію прогнозування, форсайт-досліджень і 
сценарування бізнесу. Виняткову увагу приділено так званим «джокерам» із 
сильним ефектом впливу з причини високого ступеня їх непередбачуваності 
та невизначеності, необхідності прогнозувати гіпотетичні негативні сценарії 
розвитку бізнесу та формувати стійкість до них.  
 
6. Зв’язок із практикою: 

Стажування в ТОВ «Інститут незалежної оцінки» (Україна, м. Харків),  
тема «Оцінка конкурентоспроможності та розроблення конкурентної 
стратегії підприємства», 03-14.02.2020 р., сертифікат. 

 
Наукове консультування видавництва «Право» НАПрН України на 

позаштатній основі з 2010 р. (довідка додається). 
 

8. Участь у конференціях, семінарах: 
1) Міжнародна наукова конференція «Цифровізація економіки: 

процеси, стратегії, технології», 24 січня 2020 р., Державний університет імені 
Яна Кохановського, м. Кельце, Польща; 

2) Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Innovation 
and Entrepreneurship», 24 січня 2020 р., м. Монреаль, Канада; 

3) Круглий стіл у редакції журналу «Економічна теорія та право» на 
тему «Концепція освітньої програми "Бізнес-економіка" ("Business 
Economics"): досвід закордонних університетів та його використання в 
Україні», 4 лютого 2020 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 
Україна; 

4) Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інклюзивний 
розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення», 01.02.2020 р.- 
28.02.2020 р., Харківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна; 

5) Круглий стіл «Стратегії розвитку Харківської області на період 2021 
– 2027 років», 14 лютого 2020 р., НДІ ПЗіР НАПрНУ, м. Харків, Україна; 

6) ІV Міжнародна наукова конференція на тему «Сучасні 
трансформації в економіці та управлінні», 27 березня 2020 р.,  Університет 
Клайпеди, м. Клайпеда, Литва; 

7) Міжнародна наукова конференція на тему «Економіка та 



людиноцентризм: сучасний фундамент розвитку людства», 24 квітня 2020 р., 
Університет Лейпцигу, м. Лейпциг, Німеччина; 

8) Круглий стіл у редакції журналу «Економічна теорія та право» на 
тему «Управління якістю освітнього процесу: сучасні  пріоритети та 
практики забезпечення», 5 травня 2020 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків, Україна; 

9) Круглий стіл «Цифрові трансформації України 2020: виклики та 
реалії», 18 вересня 2020 р., НАПрНУ, НЮУ імені Ярослава Мудрого та ін., м. 
Харків, Україна; 

10) Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна 
теорія та право» на тему «Економіка вступної кампанії», 6 жовтня 2020 р., 
НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; 

11) ІІ Всеукраїнська конференція «Стратегії підприємницької 
діяльності в інтересах сталого розвитку малого і середнього інноваційного 
підприємництва», 16 листопада 2020 р., м. Харків, Україна. 
 
9. Видавнича діяльність: 

Монографія: 
Шевченко Л. С. Цифрова трансформація бізнесу: зміна стратегій і 

моделей розвитку. Правове забезпечення віртуалізації інфраструктури 
національної економіки України: моногр. / О. В. Шаповалова, Л. С. 
Шевченко, А. В. Стріжкова та ін.; за ред. С. В. Глібка, А. В. Стріжкової.  
Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2019. 184 с.  
Розділ 1.3. С. 48-70. (у звіті за 2019 р. не було). (1,5 друк. арк.). 
 

Навчальний посібник: 
Шевченко Л. С. Стратегії підприємства в питаннях і відповідях: навч. 

посіб. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 200 с. (8,2 друк. 
арк.). 

Статті: 
1. Шевченко Л. С. Команда як бізнес-модель: виклики менеджменту та 

HR-консалтингу. Економічна теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 69-90. 
DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-69 (1,43 друк.арк.). 

2. Шевченко Л. С. Cтратегія організації в умовах обмежень, 
невизначеності та непередбачуваності. Економічна теорія та право. 2020. № 
3 (42). С. 8-27. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-42-3-8 (1,34 друк. 
арк.) 

3. Шевченко Л. С. HR 4.0: революція в сфері людських ресурсів.  
Економічна теорія та право. 2020. № 4 (43). С. (1,34 друк. арк.). 

 
Тези: 

1. Шевченко Л. С. Кадрова стратегія фірми в умовах цифрової 
економіки. International Scientific Conference Economy Digitalization: 
Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, January 24th, 2020. 
Kielce, Poland: Baltija Publishing. 148 pages. С. 79-82. (0,22 друк. арк.). 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-69%20(1,43
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-42-3-8


2. Шевченко Л. С. Організаційні дисфункції та патології:  як їх має 
тлумачити HR-консультант. Innovation and Entrepreneurship: Collection of 
scientific articles.  Montreal, Canada: Ajax Publishing, 2020. 208 p. С. 44-47. (0,3 
друк. арк.). 

3. Шевченко Л. С. «Капіталізм стейкхолдерів»: вигоди зацікавлених 
сторін. 2020: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
«Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення». 
URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/37 (0,15 друк. арк.). 

4. Шевченко Л. С. «Бізнес-економіка» («Business Economics») як 
стратегічний напрям вищої економічної освіти. Концепція освітньої 
програми "Бізнес-економіка" ("Business Economics"): досвід закордонних 
університетів та його використання в Україні. Круглий стіл у редакції 
збірника наукових праць «Економічна теорія та право» з питань підготовки 
фахівців за освітньою програмою «Бізнес-економіка» в університетах 
України, 04 лютого 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 1 (40). С. 
163-167. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-40-1-162  (0,32 друк. 
арк.) 

5. Шевченко Л. С. Цифровізація вищої освіти у стратегії розвитку 
Харківського регіону. Стратегії розвитку Харківської області на період 
2021–2027 років: зб. наук. пр. за матеріалами круглого столу (м. Харків, 23 
січня 2020 року) / за ред. С. В. Глібко, Ю. В. Георгієвського. Харків: НДІ 
ПЗіР НАПрН україни, 2020.  С. 94-98. (0,2 друк. арк.). 

6. Шевченко Л. С. Стратегічне планування в університетах: чи сприяє 
його розвитку освітнє законодавство України? ІV International Scientific-
practical Conference Modern Transformations in Economics and Management: 
Conference Proceedings, March 27th, 2020. Klaipeda, Lithuania: Baltija 
Publishing. 156 pages. С. 81-85. (0,22 друк. арк.). 

7. Шевченко Л. С. Студентоцентроване навчання як основа сучасної 
освітньої програми. Управління якістю освітнього процесу: сучасні 
пріоритети та практики забезпечення / Круглий стіл у редакції збірника 
наукових праць «Економічна теорія та право», 10 травня 2020 р. Економічна 
теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 180-184. 
DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-167 (0,2 друк. арк.).  

8. Шевченко Л. С. Корпоративна освіта vs університетська бізнес-
освіта. Economy and Human-Centrism: the Modern Foundation for Human 
Development: International scientific conference (April 24th , 2020. Leipzig, 
Germany). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. 128 pages. 
Р. 118-121. (0,22 друк. арк.).  

9. Шевченко Л. С. Економічна доступність вищої освіти в умовах 
запровадження індикативної собівартості навчання / Економіка вступної 
кампанії: круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна 
теорія та право», 6 жовтня 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 4 
(43). С. (0,5 друк. арк.) 

10. Шевченко Л. С. Розвиток бізнес-моделей у цифровій економіці / 
НДІ ПЗІР (0,3 друк. арк.). Збірник готується до видання. 

https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/37
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-40-1-162
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-167


11. Шевченко Л. С. Концепція «цифрових робочих місць» та її вплив на 
сферу людських ресурсів. (0,24 друк. арк.). / НДІ ПЗІР. Збірник готується до 
видання. 

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

наукометричних базах даних:  
Наукометрична база Index Copernicus International: 
1. Шевченко Л. С. Команда як бізнес-модель: виклики менеджменту та 

HR-консалтингу. Економічна теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 69-90. 
DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-69 (1,43 друк.арк.). 

2. Шевченко Л. С. Cтратегія організації в умовах обмежень, 
невизначеності та непередбачуваності. Економічна теорія та право. 2020. № 
3 (42). С. 8-27. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-42-3-8 (1,34 друк. 
арк.) 

3. Шевченко Л. С. HR 4.0: революція в сфері людських ресурсів.  
Економічна теорія та право. 2020. № 4 (43). С. (1,34 друк. арк.). 

4. Шевченко Л. С. «Бізнес-економіка» («Business Economics») як 
стратегічний напрям вищої економічної освіти. Концепція освітньої 
програми "Бізнес-економіка" ("Business Economics"): досвід закордонних 
університетів та його використання в Україні. Круглий стіл у редакції 
збірника наукових праць «Економічна теорія та право» з питань підготовки 
фахівців за освітньою програмою «Бізнес-економіка» в університетах 
України, 04 лютого 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 1 (40). С. 
163-167. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-40-1-162  (0,32 друк. 
арк.) 

5. Шевченко Л. С. Студентоцентроване навчання як основа сучасної 
освітньої програми. Управління якістю освітнього процесу: сучасні 
пріоритети та практики забезпечення / Круглий стіл у редакції збірника 
наукових праць «Економічна теорія та право», 10 травня 2020 р. Економічна 
теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 180-184. 
DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-167 (0,2 друк. арк.).  

6. Шевченко Л. С. Економічна доступність вищої освіти в умовах 
запровадження індикативної собівартості навчання / Економіка вступної 
кампанії: круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна 
теорія та право», 6 жовтня 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 4 
(43). С. (0,5 друк. арк.) 

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

Заступниця головного редактора збірника наукових праць «Економічна 
теорія та право» (засновник і видавець – НЮУ імені Ярослава Мудрого). 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019  № 612 збірник 
наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України, 
категорія «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економічних та 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-69%20(1,43
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-42-3-8
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-40-1-162
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-167


юридичних наук. 
 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: 
Офіційний опонент дисертаційної роботи Дем’яненко Аліни 

Анатоліївни «Аналітичне забезпечення оцінювання безпеки людського 
розвитку» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні 
та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».  

Захист відбувся 01.10.2020 у спеціалізованій вченій раді ДФ 64.055.002, 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. 

 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські: 

1) дисертації Риндзак Ольги Тадеївни на тему «Міграційна політика в 
системі інтеграційних процесів України», поданої на здобуття наукового 
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, 
економіка праці, соціальна економіка і політика». 

Захист дисертації відбувся 26.08.2020 р. на засіданні спеціалізованої 
вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені 
Василя Стуса за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4. 

 
2) дисертації Пелех Оксани Богданівни «Структурний аналіз 

національної економіки і структурна політика в Україні», представленої до 
захисту на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством. 

Захист відбувся 27.08.2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 
73.053.05 в Черкаському національному університеті імені Богдана 
Хмельницького за адресою: 18000, м. Черкаси, б-р. Шевченка, 81. 

 
3) дисертації Квак Світлани Анатоліївни «Економічний механізм 

стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств України», 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством. 

Захист дисертації відбувся 29.09.2020 р. на засіданні спеціалізованої 
вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 115. 

 
 
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 1 грудня 2020 р.  
 
       Д.е.н., професор                                                                   Л. С. Шевченко 
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