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1. Левковець Олена Миколаївна. 

2. Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної 

теорії. 

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

Інституційне середовище інноваційних процесів в умовах глобалізації, 

0,75 друк. арк. 

 

4. Тема і обсяг фактично виконаної річної науково-дослідницької 

роботи: 

Інституційне середовище інноваційних процесів в умовах глобалізації, 

1,75 друк. арк. 

 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 

стаття у фаховому науковому збірнику – 0,8 друк. арк. 

4 тез – 0,95 друк. арк. 

Авторські курси за магістерськими ОПП «Бізнес-менеджмент» 

(Глобальний бізнес-менеджмент) та «Бізнес-консалтинг» («Інвестиційно-

інноваційний бізнеc-консалтинг»): лекції, методичне забезпечення. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

уточнено зміст консалтингу як виду управлінського консультування; 

здійснено класифікацію основних видів послуг інноваційного 

консалтингу. Акцентовано на відмінностях консалтингу діючих бізнес-

організацій та стартапів; 

розкрито потенціал інноваційного консалтингу як технології 

управління розвитком бізнес-структур (на прикладі послуг розробки 

інноваційної моделі, консалтингу комерціалізації інновацій); 

запропоновано застосування концепції «відкритих інновацій» для 

розробки ефективних технологій інноваційного консалтингу; визначено її 

форми, інструменти, переваги та ризики. Особливу увагу приділено 

краудсорсинговим платформам інновацій як інструменту реалізації концепції 

консалтинговою компанією. 

 

5. –  

6. – 

7. –  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

 

Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та право» з 

концептуальних засад креативної економіки, обґрунтованих у монографії С. 



А. Давимуки та Л. І. Федулової «Креативний сектор економіки: досвід та 

напрями розбудови», НЮУ імені Ярослава Мудрого, 15 березня 2018 р.  

Наукова дискусія на кафедрі економічної теорії НЮУ імені Ярослава 

Мудрого за підтримки редакційної колегії збірника наукових праць 

«Економічна теорія та право» «Сучасна економічна та управлінська освіта: 

інноваційний вектор розвитку», НЮУ імені Ярослава Мудрого, 15-17 травня 

2018 р.  

ХІІ конференція школи педагогічної майстерності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, березень 2018 р.). 

Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Економіка, менеджмент і право у ХХІ столітті: стратегічні пріоритети 

розвитку», 27 листопада 2018 р., м. Харків, Україна. 

 

9. Видавнича діяльність: 

Наукова стаття: 

Левковець О. М. Інноваційний консалтинг як технологія управління 

розвитком бізнес-організації. Економічна теорія та право. 2018. № 4 (35). 

(0,8 друк. арк.) 

 

Тези: 

Левковець О. М. Потенціал інтерактивних лекцій у контексті 

імплементації компетентнісного підходу у вищій освіті / Компетентнісний 

підхід і якість вищої юридичної освіти: тези доповідей та повідомлень 

учасників ХІІ конференції школи педагогічної майстерності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В. В. 

Комарова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. С. 180-184. 

(0,25 друк. арк.). 

Левковець О.М. Стратегічний аналіз інноваційного потенціалу бізнес-

структур як технологія інноваційного консалтингу. / Економіка, менеджмент 

і право у ХХІ столітті: стратегічні пріоритети розвитку: матеріали між регіон. 

наук.-практ. конф. молодих учених (Харків, 27 листоп. 2018 р.) / за заг. ред.. 

А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2018. С. 63-65 (0,2 друк. арк.) 

Левковець О. М. Бізнес-модель відкритих інновацій у формуванні 

креативної економіки: потенціал та ризики / Наукова дискусія в редакції 

журналу «Економічна теорія та право» з концептуальних засад креативної 

економіки, обґрунтованих у монографії С. А. Давимуки та Л. І. Федулової 

«Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови», НЮУ імені 

Ярослава Мудрого, 15 березня 2018 р. Економічна теорія та право. 2018. № 

2. С. 165-168. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-149 (0,25 

друк. арк.) 

Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Камінська Т. М., Марченко О. С., 

Вовк І. А., Левковець О. М., Овсієнко О. В. Сучасна економічна та 

управлінська освіта: інноваційний вектор розвитку / Наукова дискусія в 

редакції журналу «Економічна теорія та право». Економічна теорія та право. 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-149


2018. № 3. С. 132-151. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-34-3-132  

(1,2 д.а.; частка автора – 0,25 д.а.). 

 

 

9.2. Публікації в інших науко метричних базах: 

1. Левковець О. М. Інноваційний консалтинг як технологія управління 

розвитком бізнес-організації. Економічна теорія та право. 2018. № 4 (35). 

(0,8 друк. арк.) 
Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у таких міжнародних 

наукометричних базах: Index Copernicus International,  Google Scholar, Central and 

Eastern European Online Library (CEEOL), Ulrich’s Periodicals Directory, Infobase Index, Cite 

Factor, Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos Impact Factor, International Innovative 

Journal Impact Factor (IIJIF), Academic Research Index (ResearchBib), Directory of Research 

Journals Indexing (DRJI), Journal Factor, The Journal Impact Factor (JIF), Scientific World 

Index, Open Academic Journal Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library 

Index, а також базах даних «Наукова періодика України» та «Бібліометрика української 

науки» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

 

2. Левковець О. М. Бізнес-модель відкритих інновацій у формуванні 

креативної економіки: потенціал та ризики / Наукова дискусія в редакції 

журналу «Економічна теорія та право» з концептуальних засад креативної 

економіки, обґрунтованих у монографії С. А. Давимуки та Л. І. Федулової 

«Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови», НЮУ імені 

Ярослава Мудрого, 15 березня 2018 р. Економічна теорія та право. 2018. № 2. 

С. 165-168. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-149 (0,25 друк. 

арк.) 
Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у таких міжнародних 

наукометричних базах: Index Copernicus International, Google Scholar, Central and Eastern 

European Online Library (CEEOL), Ulrich’s Periodicals Directory, Infobase Index, Cite Factor, 

Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos Impact Factor, International Innovative Journal 

Impact Factor (IIJIF), Academic Research Index (ResearchBib), Directory of Research Journals 

Indexing (DRJI), Journal Factor, The Journal Impact Factor (JIF), Scientific World Index, Open 

Academic Journal Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library Index, а також 

базах даних «Наукова періодика України» та «Бібліометрика української науки» 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

 

10-18 –  

 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 4 від 30 листопада 2018 р.  

 

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