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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  
Інституціональні передумови формування правової економіки в 

Україні; 1,5 друк. арк. 
 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
Інституціональні передумови формування правової економіки в 

Україні; 4,25 друк. арк. 
 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
1 монографія (співавтор) – 0,3 друк. арк.; 
1 навчальний посібник (співавтор) – 1,8 друк. арк.;  
3 статті у фахових наукових збірниках – 1,6 друк. арк.;  
5 тез – 0,65 друк. арк. 
 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
- визначено суспільну роль правової економіки як сфери реалізації та 

захисту економічних прав і свобод людини у правовій, соціальній державі, 
спрямування суб’єктів господарювання до соціально орієнтованого порядку. 
Доведено, що вітчизняний економічний порядок, в основі якого лежить 
асиметрія прав економічних суб’єктів та посилення економічної влади 
великих власників, не можна визнати правовим, оскільки навіть 
санкціонована правом діяльність здійснюються з порушенням законодавчих 
норм. Розкрито причини цього явища; 

- виявлено та розкрито взаємозв’язки між тіньовою економікою та 
правовою системою. Доведено, що правовий каркас вітчизняної економіки 
створює достатню економічну мотивацію для масового перебування її 
суб’єктів у неформальному секторі. Визначені умови економічної 
зацікавленості учасників неформального сектору у створенні та дотриманні 
ефективних норм і правил господарської поведінки; 

- визначено інститути правової економіки, які сприяють активізації 
національної кампанії з підвищення енергоефективності промислового 
виробництва, створюють необхідні передумови для гармонізації приватних 
та суспільних інтересів у сфері енергозбереження (рівні умови специфікації 
прав власності, що надає власникам підприємств впевненості у захисті їх 
майнових прав; свобода договірних відносин, що сприяє вирівнюванню 
асиметрії ринків, насамперед енергетичних, та посилює взаємну 



відповідальність ринкових суб’єктів; рівність у реалізації соціально-
економічних прав суб’єктів господарювання). 

 
6. Зв’язок з 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 інвестування та управління активами, офшорного бізнесу. 

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 (дата та повна назва 

конференції): 
1) Круглий стіл «Досягнення та поразки України на шляху розбудови 

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

2) Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Дни науки» 
(Чехія, м. Прага, 22-30 березня 2016 р.). 

3) V науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (м. Харків, 
Національний фармацевтичний університет, 01 листопада 2016 р.); 

4) 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: 
 

Монографія: 

Овсієнко, О. В. Правова економіка як середовище гармонізації 
інтересів людини та суспільства [Текст] / О. В. Овсієнко, О. О. Чуприна // 
Person, Family, and Society: Interdisciplinary Approach to the Harmonization of 
Interests : monograph. – Opole : The Academy of Management and 
Administration in Opole, 2016. – С. 276-282. (Авторський внесок 0,3 друк. арк.) 

 
 

 



Навчальний посібник: 

Економічна теорія [Текст] : навчальний посібник / Л. С. Шевченко, 
О. А. Гриценко, О. С. Марченко та ін. за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : 
Право, 2016. – 268 с.; (С. 27-43, 54-60;257-262; 1,8 друк. арк). 

 

Наукові статті: 

1) Овсієнко, О. В. Правова економіка як інституціональна складова 
підвищення енергоефективності промислових підприємств України [Текст] / 
О. В. Овсієнко // Економічний простір. – 2016. – № 109. – С. 98-108. (0,6 
друк. арк.). 

2) Овсієнко, О. В. Економіко-правові методи підтримки національної 
кампанії підвищення енергоефективності в Україні [Електронне видання] / 
О. В. Овсієнко // Ефективна економіка. – 2016. – № 6. – Режим доступу : 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5028&p=1. (0,7 друк. арк.). 

3) Овсієнко, О. В. Тіньова економіка та право: аналіз взаємодії [Текст] / 
О. В. Овсієнко, О. О. Чуприна // Економічна теорія та право. – 2016. – № 4 
(27). (авторський внесок 0,3 друк. арк.).  

 
Тези доповідей: 

1) Овсієнко, О. В. Мотивація участі у неформальних економічних 
відносинах в Україні та її правовий каркас [Текст] / О. В. Овсієнко // Дни 
науки : міжнар. наук.-практ. конф., Чехія ; 22.-30.03.2016 : матеріали. – Praga 
: Science and Education Ltd, 2016. – С. 26-28. (0,15 друк. арк.). 

2) Ovsienko, O. V. Constitutional economic order and its impact on the 
formation of the legal economy in Ukraine [Тext] / О. V. Ovsienko // Round Table 
«The achievements and losses of Ukraine on the way of development of legal 
economy» // Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25). – С. 114-115. 
(0,2 друк. арк.).  

3) Овсієнко, О. В. Теоретичні основи формування організаційної 
структури управління підприємством [Текст] / О. В. Овсієнко, Я. І. Гінжул // 
Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : V наук.-практ. 
конф. з міжн. участю ; 01.11.2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 141-143 
(авторський внесок 0,1 друк. арк.). 

4) Овсієнко, О. В. Процес створення виробничої системи та його 
принципи [Текст] / О. В. Овсієнко, В. В. Степанець // Професійний 
менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : V наук.-практ. конф. з міжн. 
участю ; 01.11.2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 144-147 (авторський внесок 
0,1 друк. арк.). 

5) Овсієнко, О. В. Вітчизняний економічний порядок та його 
особливості [Текст] / О. В. Овсієнко // Науково-теоретичні проблеми 
формування та розвитку правової економіки : міжвузівська науково-
практична конференція викладачів, аспіранті і студентів, 7 грудня 2016 р. : 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5028&p=1


матеріали ; за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Х. : НЮУ імені Ярослава Мудрого, 
2016. – 232 с. – C. 7-9 (0,1 друк. арк.). 

 
9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus: 
1) Овсієнко, О. В. Правова економіка як інституціональна складова 

підвищення енергоефективності промислових підприємств України [Текст] / 
О. В. Овсієнко // Економічний простір. – 2016. – № 109. – С. 98-108. (0,6 
друк. арк.) 

Журнал внесено до міжнародних науково-метричних баз даних: 
Index Copernicus (IC), РІНЦ, УНЖ (Українські наукові журнали), Google 
Scholar, Advanced Science Index.  

 
2) Овсієнко, О. В. Економіко-правові методи підтримки національної 

кампанії підвищення енергоефективності в Україні [Електронне видання] / 
О. В. Овсієнко // Ефективна економіка. – 2016. – № 6. – Режим доступу : 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5028&p=1. (0,7 друк. арк.) 

Журнал внесено до міжнародних науково-метричних баз даних: 
Index Copernicus (IC), Scientific Indexing Services, Google Scholar.  

 
3) Овсієнко, О. В. Тіньова економіка та право: аналіз взаємодії [Текст] 

/ О. В. Овсієнко, О. О. Чуприна // Економічна теорія та право. – 2016. – № 4 
(27). (авторський внесок 0,3 друк. арк.).  

Журнал внесено до міжнародних науково-метричних баз даних: 
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). 

 
4) Ovsienko, O. V. Constitutional economic order and its impact on the 

formation of the legal economy in Ukraine [Тext] / О. V. Ovsienko // Round Table 
«The achievements and losses of Ukraine on the way of development of legal 
economy» // Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25). – С. 114-115. 
(0,2 друк. арк.).  

Журнал внесено до міжнародних науково-метричних баз 
данихIndex 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 у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: 
Учасник СОПП «Юридичний бізнес», «Бізнес менеджмент», «Митне 

право» у НЮУ імені Ярослава Мудрого. 
Відповідальний виконавець фундаментального дослідження «Науково-

теоретичні проблеми формування, розвитку та інституційної побудови 
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правової економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету (№ 
державної реєстрації 0115U000326). 

 
 
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2016 р. 
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