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1. Левковець Олена Миколаївна. 

 

2. Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної 

теорії (0,5 ставки). 

 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Трансформація механізмів економічного зростання та розвитку в умовах 

глобалізації», 1 друк. арк. 

 

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

«Трансформація механізмів економічного зростання та розвитку в умовах 

глобалізації», 1,2 друк. арк. 

  

 4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 

 наукова стаття – 1 (0,85 друк. арк.); 

 тези наукових доповідей – 2 (0,35 друк. арк.). 

  

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Уточнено інституційно-функціональне призначення права 

інтелектуальної власності. Запропоновано критерії оптимальності рівня 

охорони і захисту інтелектуальної власності для національної економіки. 

Обґрунтовано концептуальні орієнтири для формування оптимальної 

національної моделі охорони і захисту прав інтелектуальної власності в 

умовах глобалізації. Основа: відповідність інституційно-функціональному 

призначенню прав інтелектуальної власності, узагальнення глобальних 

тенденцій розвитку сфери інтелектуальної власності, урахування специфіки 

країни. 

Виявлено ризики та потенціал реформування сфери інтелектуальної 

власності в Україні в контексті Угоди про асоціацію з ЄС. Продемонстровано 

потенціал «гнучких» положень угоди ТРІПС для реформування сфери 

інтелектуальної власності з позицій балансування приватного і публічного 

інтересів. 

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів. Не брала. 

 

6. Зв’язок із практикою:  

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 «Економічні заходи захисту права інтелектуальної 

власності».  

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. 

1. Круглий стіл «Досягнення та проблеми розвитку юридичного бізнесу 

в Україні» (10 березня 2017 р., Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна); 

2. Міжвузівська науково-практична конференція викладачів, аспірантів 

і студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 

Україні» (28 листопада 2017 р., Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна). 

 

9. Видавнича діяльність. 

Наукова стаття: 

Левковець О. М. Реформування сфери інтелектуальної власності в 

Україні: пошук оптимальної моделі. Економічна теорія та право. 2017. № 4 

(31). (0,85 друк. арк.). 

 

Тези: 

1. Levkovets O. M. Rebranding a legal services firm: potential and risks // 

Round Table “Achievements and issues of development of legal services business 

in Ukraine”. Економічна теорія та право. 2017. № 2 (29). P. 78-81 (0,15 друк. 

арк.). 

2. Левковець О. М. Потенціал «гнучких» положень ТРІПС у 

реформуванні сфери інтелектуальної власності. 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. 16-20 (0,2 друк. арк.). 

 

9. 1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus 

Левковець О. М. Реформування сфери інтелектуальної власності в 

Україні: пошук оптимальної моделі. Економічна теорія та право. 2017. № 4 

(31). (0,85 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). 

 

Levkovets O. M. Rebranding a legal services firm: potential and risks // 

Round Table “Achievements and issues of development of legal services business 

in Ukraine”. Економічна теорія та право. 2017. № 2 (29). P. 78-81 (0,15 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). 

 

10-16. – 

 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

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

 

 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2017 р.  

 

К.е.н., доцент                                                                   О. М. Левковець 


