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

«Організаційний розвиток бізнесу в умовах глобалізації: зміст, технології, 
потенціал» - 1,5 друк. арк.. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Організаційний розвиток бізнесу в умовах глобалізації: зміст, технології, 
потенціал» - 2,15 друк. арк. 

 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР:  
Наукова стаття – 1 (1,65 друк. арк.) 
Тези наукових доповідей – 2 (0,5 друк. арк.) 
 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
Сформульовано проблему переосмислення концепції організаційного 

розвитку (ОР) в умовах бізнес-середовища VUCA. Уточнено сутність ОР, 
складові, принципи, завдання, зміст стратегічного підходу до управління 
організаційними змінами. Виявлено сучасні суперечності та тенденції розвитку 
концепції ОР. 

Визначено умови забезпечення організаційної ефективності в 
динамічному середовищі, сформульовано завдання для проєктування бізнес-
систем сучасних організацій. 

Обґрунтовано актуальність концепції ОР в умовах VUCA для 
забезпечення організаційної гнучкості та адаптивності. Доведено відповідність 
моделей управління VUCA-ризиками принципам, методам, інструментарію ОР.  

Визначено сучасні тренди розвитку методів і технологій ОР в контексті 
вимог VUCA за основними напрямами організаційних змін (гнучкі структури, 
мережі динамічних команд, нові вимоги до компетенцій, екосистемне 
платформне мислення, цифровізація та «живі системи», стартап-культура).  

Сформульовано суперечності та умови запровадження VUCA-культури у 
організаціях зі сформованими бізнес-системами. 

Розкрито потенціал системного застосування концепції ОР для актуальних 
трансформацій бізнесу (на прикладі холакратії як організаційного дизайну, що 
максимально інтегрує всі виявлені тренди). 

 
 



8. Участь у конференціях, семінарах. 
Економіка вступної компанії: круглий стіл у редакції збірника наукових 

праць «Економічна теорія та право», 6 жовтня 2020 р.  
Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених «Бізнес-

економіка та консалтинг у ХХІ столітті: пріоритетні напрями розвитку». 
(Харків, 24 листопада 2020 р.). 
 
9. Видавнича діяльність. 

 
Статті у фахових виданнях: 

Левковець О. М. Організаційний розвиток в епоху VUCA: концепція, 
технології, потенціал. Економічна теорія та право. 2020. № 4 (43). (1,65 друк. 
арк.). 

Тези доповідей: 
Левковець О. М. Організаційний дизайн як концепція проєктування 

бізнес-систем. Бізнес-економіка та консалтинг у ХХІ столітті: пріоритетні 
напрями розвитку: матеріали міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих учених 
(Харків, 24 листоп. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 124-127. (0,2 друк. арк.). 

Левковець О. М. Освіта без корупції або «антикорупційний контракт» 
кафедри економічної теорії НЮУ. Економіка вступної компанії. Круглий стіл у 
редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право», 6 жовтня 
2020 р. Економічна теорія та право. 2020. №4 (43). (0,3 друк. арк.). 

 
9.2. Публікації в інших наукометричних базах: 

 
Наукові статті: 

Левковець О. М. Організаційний розвиток в епоху VUCA: концепція, 
технології, потенціал. Економічна теорія та право. 2020, № 4 (43). (1,65 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 доповідей: 

Левковець О. М. Освіта без корупції або «антикорупційний контракт» 
кафедри економічної теорії НЮУ /Економіка вступної компанії. Круглий стіл у 
редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право», 6 жовтня 2020 
р. / Економічна теорія та право. 2020. №4 (43). (0,3 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 № 3 від 1 грудня 2020 р.  
 
       К.е.н., доцент                                                                   О. М. Левковець 
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