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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Шевченко Людмила Степанівна. 

2. Докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри 

економічної теорії. 

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

Конкурентоспроможність бізнесу (підприємства) в цифровій економіці; 

2,0 друк арк. 

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

Конкурентоспроможність бізнесу (підприємства) в цифровій економіці; 

8,3 друк. арк. 

 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 

1 розділ монографії – 1,61 друк. арк.; 

1 навчальний посібник – 1,15 друк. арк.; 

3 наукові статті – 3,73 друк. арк.;  

8 тез наукових доповідей та повідомлень – 1,81 друк. арк.  

 

      4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

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.  

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.  
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5. Участь у розробці законопроєктів та проєктів інших нормативних 

актів: – 

6. Зв’язок із практикою: 

Наукове консультування видавництва «Право» НАПрН України на 

позаштатній основі з 2010 р. (довідка додається). 

Науково-методичне консультування Медичного інституту ХМАПО на 

позаштатній основі у 2020-2021 рр. (довідка додається). 

 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих)  - 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна 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 місті Кельце (Республіка Польща); 

Сертифікат підвищення кваліфікації у країні ЄС обсягом 0,5 ECTS 

кредитів; 

2) Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Нові виклики та 

актуальні проблеми розвитку світового господарства», Харків, ХНУМГ імені 

Бекетова, 01-28.02.2021 р.; 

3) V Міжнародна наукова конференція на тему «Сучасні трансформації в 

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

(Литва); 

Сертифікат підвищення кваліфікації у країні ЄС обсягом 0,5 ECTS 

кредитів; 

 

4) Круглий стіл «Конкурентні переваги суб’єктів господарювання у XXI 

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

5) 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», 26 березня 2021 р. 

 

6) V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економічний 

розвиток держави та її соціальна стабільність», 14 травня 2021 р.,  Полтава, 

НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна); 

 

7) II Міжнародна наукова конференція «Розвиток соціально-економічних 

систем в умовах глобального мережного середовища», 21-



3 
 

22 травня 2020 р. на базі факультету права, економіки та управління в 

Університеті міста Ле-Ман (Франція); 

Сертифікат підвищення кваліфікації у країні ЄС обсягом 0,5 ECTS 

кредитів; 

8) V Харківський міжнародний юридичний форум, «Бізнес і права людини», 

20-24 вересня 2021 р. (сертифікат учасника); 

 

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

жовтня 2021 р., м. Харків, НДІ ПЗІР НАПрНУ. 

 

 

9. Видавнича діяльність: 

Монографії: 

Шевченко Л. С. Конкурентоспроможність бізнесу в цифровій 

економіці. Базові аспекти цифровізації та їх правове забезпечення: 

монографія / [Є. В. Єфремова, Д. І. Шматков, Л. С. Шевченко та ін.]; за ред. 

С. В. Глібка,  Є. В. Єфремової. – Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку 

НАПрН України, 2021. - с.  (1,61 друк. арк.). (у видавництві). 

 

Статті: 

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

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

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

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

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.). 

 

Навчальний посібник: 

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

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

перероб. і допов. Харків: Право, 2021. 212 с. (1,15 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.). 

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-028-5-35
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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.). 

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. 

Збірник наукових праць НДІ ПЗІР НАПрН України. Вип. 6: Інноваційний 

процес в умовах глобальних викликів : за матеріалами круглого столу (м. 

Харків, 5 жовтня 2021 року) / за ред. С. В. Глібка, І. В. Подрез-

Ряполової. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021. Електронне наукове 

видання. https://ndipzir.org.ua/archives/7343 (0,27 друк. арк.). 

 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science   - 

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

наукометричних базах даних:  

Наукометрична база Index Copernicus International: 

https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2712/2579
https://eprints.kname.edu.ua/58263/
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://ndipzir.org.ua/archives/7343
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Шевченко Л. С. Асиметрична конкуренція: гра за новими правилами. 

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

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

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

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

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

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.). 

 

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 юридичних наук. 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: - 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: - 

13. Підготовка відгуків на автореферати - окремо докторські, окремо 

кандидатські: 

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). 

 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії): - 



6 
 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: - 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: - 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: - 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: - 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 25 листопада 2021 р.  

 

       Д.е.н., професорка,  

       завідувачка кафедри                                                      Людмила Шевченко 


