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1. Овсієнко Ольга Вікторівна 

 

2. Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної 

теорії (0,5 ставки доцента). 

 

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

Суспільна роль правової економіки; 0,75 друк. арк. 

 

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

Суспільна роль правової економіки; 3,35 друк. арк. 

 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 

1 монографія (співавтор) – 1,6 друк. арк.; 

2 статті у фахових наукових збірниках – 0,9 друк. арк.;  

4 тез – 0,85 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

На основі функціонального підходу до визначення сутності правової 

економіки обґрунтовано принципи розбудови адекватних правовій економіці 

норм економічної поведінки, які мають: 

1) втілювати економічну свободу економічних агентів, у площині якої 

розкриваються можливості суб'єктів господарських відносин вільно 

розпоряджатися своєю власністю, вибудовувати соціально-економічні 

відносини з іншими його учасниками на добровільній, взаємовигідній основі; 

2) забезпечувати формальну справедливість економічним агентам, у 

площині якої вільна реалізація соціально-економічних прав одного з суб'єктів 

не має призводити до порушення аналогічних фундаментальних прав інших 

суб'єктів господарювання; 

3) формувати суспільно вигідний тип господарської поведінки. Тобто 

витрати, пов’язані з дотриманням вимог правового режиму, мають бути 

нижчими порівняно з витратам на здійснення неформальної діяльності. 

Розкрито суспільну роль правової економіки як середовища, у якому 

формується запит на норми господарської поведінки, покликані спрямувати 

суб'єктів економіки до соціально орієнтованого порядку на основі принципу 

верховенства права. Доведено, що поза середовищем правової економіки 

блокуються суспільні запити на створення таких норм. Адже нерівність у 

можливостях реалізації соціально-економічних прав суттєво впливає на 

процес розподілу та перерозподілу суспільного продукту, що створює у 

певних соціальних груп стійку економічну мотивацію до збереження такого 

типу господарського порядку, де наявні джерела необґрунтованого 

отримання різноманітних економічних привілеїв. 
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5. – 

 

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 «Інвестування: економічні основи правового 

регулювання».  

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 (дата та повна назва 

конференції): 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіко-правові 

аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації 

економіки України», 1-28 лютого 2017 р., м. Харків, Харківський 

національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова. 

Круглий стіл «Achievements and issues of development of legal services 

business in Ukraine», 10 березня 2017 р., м. Харків, НЮУ імені Ярослава 

Мудрого. 

ІХ міжнародна науково-практична конференція «Регіональна, галузева 

та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції», 19-20 квітня 

2017 р., м. Харків, Харківський національний університет будівництва та 

архітектури. 

Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 
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Україні», 28 листопада 2017 р., м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. 

9. Видавнича діяльність 

Монографія: 

Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

розвитку та інституційної побудови: монографія / Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого; за ред. Л. С. Шевченко. Харків, 2017. 

271 с. (Свідоцтво про депонування № 65н - РІД/Ук-2017 від 17.10.2017 р.). 

Авторський внесок 1,6 друк. арк. 

 

Статті: 

Овсієнко О. В. Правова економіка та її роль у формуванні ефективних 

норм господарської поведінки. Економічний простір. 2017. № 122. С. 18-27. 

(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. 

Чуприна О. О., Овсієнко О. В. Нормативне закріплення і практична 

реалізація права на гідний рівень життя в Україні та світі. Економічний 

простір. 2017. № 122. С. 64-75. (особистий внесок 0,3 друк. арк.). Журнал 

внесено до міжнародних науково-метричних баз даних: Index Copernicus 

(IC), РІНЦ, УНЖ (Українські наукові журнали), Google Scholar, Advanced 

Science Index. 

 

Тези доповідей: 

Овсієнко О. В. Державно-приватне партнерство як інститут правової 

економіки. Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в 

умовах децентралізації економіки України: матеріали всеукр. наук.-практ. 

конф. (Харків, Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 1-28.02.2017. 

Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. С. 29–31. (0,2 друк. арк.). 

Овсієнко О. В. «Провали держави» як загроза правовій економіці. 

Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до 

євроінтеграції: тези доповідей ІХ міжн. наук.-практ. конф. (Харків, ХНУБА, 

19-20.04.2017 р. Х.: ХНУБА, 2017. С. 70–72. (0,3 друк. арк.). 

Ovsiіenko O. V. Law business as an institute of legal economy. 

Achievements and issues of development of legal services business in Ukraine: 

матеріали круглого столу (Харків, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 10 березня 2017 р.). Економічна теорія та право. 

2017. № 2. С. 93–95. (0,2 друк. арк.). 

Овсієнко О. В. Держава у правовій економіці. Інституційне 

середовище становлення та розвитку правової економіки в Україні: 

матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції молодих учених 

(Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

28 лист. 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 9–11. (0,15 друк. арк.) 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=ru
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9.2. Перелік робіт в науково-метричних базах: 

Овсієнко О. В. Правова економіка та її роль у формуванні ефективних 

норм господарської поведінки. Економічний простір. 2017. № 122. С. 18-27. 

(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. 

Чуприна О. О., Овсієнко О. В. Нормативне закріплення і практична 

реалізація права на гідний рівень життя в Україні та світі. Економічний 

простір. 2017. № 122. С. 64-75. (особистий внесок 0,3 друк. арк.). Журнал 

внесено до міжнародних науково-метричних баз даних: Index Copernicus 

(IC), РІНЦ, УНЖ (Українські наукові журнали), Google Scholar, Advanced 

Science Index. 

Ovsiіenko O. V. Law business as an institute of legal economy. Problems 

and prospects of legal business in Ukraine: матеріали круглого столу (Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 10 березня 

2017 р.). Економічна теорія та право. 2017. № 2. С. 93–95. (0,2 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. – 

11. – 

 

12. Офіційний опонент на захисті дисертації Пустового Олександра 

Дмитровича «Організційно-економічний механізм енергозбереження на 

машинобудівних підприємствах», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності).  

Захист відбувся 27 лютого 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої 

ради Д 41.052.10 в Одеському національному політехнічному університеті. 

 

13. – 

14. – 

15. – 

16. – 

 

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

Мудрого (лекції та практичні заняття з курсу "Інвестування та управління 

активами"). 

Відповідальний виконавець фундаментального дослідження «Науково-

теоретичні проблеми формування, розвитку та інституційної побудови 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=ru
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24783197,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_nyuXAwAAAAJ&hl=ru
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://www.citefactor.org/journal/index/14467/economic-theory-and-law#.Vyi_gNSLRko
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/53302
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правової економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету 

(№ державної реєстрації 0115U000326). 

 

18. –  

 

Брала участь у підготовці пакету документів для ліцензування 

спеціальності 073 "Менеджмент" (розробка освітньо-професійної програми 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми 

другого (магістерського) рівня вищої освіти); спеціальності 072 "Фінанси, 

банківська справа та страхування".  

 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2017 р.  

 

 

 

К. е. н., доцент                                                    О. В. Овсієнко 
 


