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4.1. Форми впровадження виконаних НДР. 
1 навчальний посібник – 0,9 друк. арк.; 
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2 тез – 0,25 друк. арк. 

 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Уточнено зміст і класифіковано основні послуги інвестиційного бізнес-

консалтингу.  
Запропоновано підхід до трактування змісту фандрайзингу як комплексної 

послуги інвестиційного бізнес-консалтингу, продемонстровано її потенціал для 
підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності бізнес-структур.  

Розкрито зміст сучасних консалтингових технологій захисту інтересів 
учасників бізнес-проекту та оптимального структурування інвестиційних угод на 
основі інструментарію гібридного фінансування (у т. ч. ризики утворення 
«юридичних мін» та способи їх нейтралізації).  

Визначено сутність, завдання, напрями консалтингу організаційного 
розвитку бізнес-структур. 

Уточнено роль бізнес-моделі у забезпеченні ефективного розвитку бізнес-
структур, класифікацію бізнес-моделей (лінійні та платформні; традиційні та 
інноваційні). Обґрунтовано неминучість інноваційної трансформації бізнес-
моделей сучасних компаній. 

Розглянуто технології інноваційної трансформації бізнес-моделей та умови 
їх ефективного застосування. 
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Регіональна науково-практична конференція молодих учених «Актуальні 
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Левковець О. М. Інвестиційний бізнес-консалтинг: зміст, технології, 

потенціал. Економічна теорія та право. 2019, № 4 (39). (1,1 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, 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. 

 
Тези: 

Левковець О. М. Консалтинг організаційного розвитку бізнесу / Бізнес-
консалтинг: здобутки та проблеми сьогодення. Наукова дискусія в редакції 
журналу «Економічна теорія та право» з теоретичних та практичних питань 
розвитку бізнес-консалтингу 11 квітня 2019 р. / Економічна теорія та право. 2019, 
№ 2 (37). С. 167-168. (0,1 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, 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. 

 
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 4 від 25 листопада 2019 р.  
 
       К.е.н., доцент                                                                   О. М. Левковець 
  



ДОДАТОК 
№ з/п Назва виду роботи Норма часу, год. 
3. 1.Інноваційні бізнес-моделі: особливості 

формування. Економічна теорія та право. 2019, № 2 
(37). С. 172-182 

120 

2. Інвестиційний бізнес-консалтинг: зміст, 
технології, потенціал. Економічна теорія та право. 
2019, № 4 (39). (1,1 д. а.) 

220 

11. Економічна теорія: навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. 
А. Гриценко, О.С. Марченко та ін.; за заг. ред. Л. С. 
Шевченко. Вид. 2-ге. Харків: Право, 2019. 268 с. 
(авт.: с. 146-153, 173-181 – 0,9 д. а.). 

27 

14. 1. Технології бізнес-консалтингу: захист інвесторів 
та «юридичні міни» інвестиційних угод. //Актуальні 
проблеми економіки, менеджменту та консалтингу: 
погляди молодих дослідників. Регіональна науково-
практична конференція молодих учених. (Харків, 20 
листопада 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 204-207. 

40 

 2. Консалтинг організаційного розвитку бізнесу / 
Бізнес-консалтинг: здобутки та проблеми 
сьогодення. Наукова дискусія в редакції журналу 
«Економічна теорія та право» з теоретичних та 
практичних питань розвитку бізнес-консалтингу 11 
квітня 2019 р. / Економічна теорія та право. 2019, № 
2 (37). С. 167-168. 

40 

17. Сучасний менеджмент і консалтинг: теоретичні 
підходи та практичні аспекти розвитку. Регіональна 
науково-практична конференція молодих учених. 14 
травня 2019 року. 
1. Дубіна І. О. – студентка 5-го курсу (магістратури) 
фінонсово-правового факультету, «Економіка», 
група 3. «Стартап-консалтинг: послуга розробки 
MVP». 

 
 
 
 

20 

Актуальні проблеми економіки, менеджменту та 
консалтингу: погляди молодих дослідників. 
Регіональна науково-практична конференція 
молодих учених. (Харків, 20 листопада 2019 р.). 

 

1. Стихун Д. В. – студент 1-го курсу, факультет 
адвокатури, гр. 5. «Стартапи як драйвери 
інноваційного розвитку: проблеми та рішення». 

20 

2. Грабовенко І. І. – студентка 1-го курсу, факультет 
адвокатури, гр. 5. «Legal tech і стратегія «Блакитного 
океану»». 

20 

3. Іванечко А. Ю – студентка 1-го курсу, факультет 
адвокатури, гр. 4. «Проблеми й перспективи 
розвитку франчайзингу в Україні». 

20 

4. Павловська Д. С. - студентка 1-го курсу, 
господарсько-правовий факультет, гр. 2. 
«Кіберсквотинг як технологія зловживання правами 
інтелектуальної власності». 

20 



5. Демецький В. Д. - студент 1-го курсу, 
господарсько-правовий факультет, гр. 3. «Угода про 
асоціацію з ЄС та сільське господарство України: 
проблеми та перспективи». 

20 

Усього  567  
 


