
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА  
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО  
ЗА 2016 РІК 

 
1. Левковець Олена Миколаївна. 

 

2. К.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії. 

 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
Сучасні трансформації сфери інтелектуальної власності: проблеми, 

перспективи, напрями реформування, 1,5 друк. арк. 
 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  
Сучасні трансформації сфери інтелектуальної власності: проблеми, 

перспективи, напрями реформування, 2,1 друк. арк. 
 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
1 навчальний посібник (співавтор) – 0,9 друк. арк.; 
1 стаття у фахових наукових збірниках – 0,9 друк. арк.;  
2 тез – 0,3 друк. арк. 
 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
Класифіковано основні види юридичних послуг у сфері 

інтелектуальної власності. 
Сформульовано проблему суперечності економічної та соціальної 

ефективності юридичних послуг у сфері інтелектуальної власності (ІВ). 
Продемонстровано конфліктний потенціал економічної та соціальної 
ефективності юридичних послуг у сфері ІВ. Здійснено оцінку наслідків для 
національної економіки. 

Визначено напрями нейтралізації ризиків суперечностей між 
економічною та соціальною ефективністю юридичних послуг у сфері 
інтелектуальної власності. 

 
6. Зв’язок із практикою:  
 
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 з 
проблем економіки і фінансів 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. Круглий стіл «Досягнення та поразки України на шляху розбудови 

правової економіки» (10 березня 2016 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, 
м. Харків, Україна); 

2. Міжвузівська науково-практична конференція викладачів, аспірантів 
і студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  
«Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку правової економіки» 
(7 грудня 2016 р., м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого). 

 
9. Видавнича діяльність: 
 

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. 146- 153; 173-181; 0,9 друк. арк). 

 
Наукова стаття: 

Левковець О. М. Юридичні послуги у сфері інтелектуальної власності: 
економічна та соціальна ефективність / О. М. Левковець // Економічна теорія 
та право. – 2016. – № 3 (26). (0,9 друк. арк.). 

 
Тези: 

1. Levkovets O. M. Development of legal practices and legislative novelties 
in the context of intellectual property protection // Round Table “The achievements 
and losses of Ukraine on the way of development of legal economy” // 
Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25) – P. 106-109. (0,15 друк. арк.). 

2. Левковець О. М. Угода про Асоціацію з ЄС, інтелектуальна власність 
та формування правової економіки в Україні // «Науково-теоретичні 
проблеми формування та розвитку правової економіки» : матеріали 
міжвузівської науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і 
студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
7 грудня 2016 р. / за заг. ред. А. П.Гетьмана. – Харків : Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016. – 232 с. – C. 16-19 
(0,15 друк. арк.). 

 
 
 
 



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

1. Левковець О. М. Юридичні послуги в сфері інтелектуальної 
власності: економічна та соціальна ефективність / О. М. Левковець // 
Економічна теорія та право. – 2016. – № 3 (26) (0,9 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). 

 
2. Levkovets O. M. Development of legal practices and legislative novelties 

in the context of intellectual property protection // Round Table “The achievements 
and losses of Ukraine on the way of development of legal economy” // 
Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25) – P. 106-109. (0,15 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). 

 
17. Участь СОПП «Бізнес менеджмент» у НЮУ імені Ярослава 

Мудрого. 
 
18. Нагороджена почесною грамотою Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у 
розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну 
працю та з нагоди святкування Дня Університету. 

 
Інше: 
- Підготовка елементів і ресурсів НЕІК навчальної дисципліни 

«Економічна теорія» для студентів, що навчаються із застосуванням 
технологій дистанційного навчання на заочному факультеті № 1. 

 
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2016 р. 
 
 
К.е.н., доцент                                                               Левковець О.М. 
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