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1. Овсієнко Ольга Вікторівна 

 

2. Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної 

теорії (0,5 ставки доцента з 01.01.2018 по 02.09.2018; 1,0 ставки доцента з 

03.09.2018 р. по 31.12.2018 р.). 

 

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

Інститут правової економіки та його роль у формуванні ефективних 

норм господарської поведінки; 0,75 друк. арк. 

 

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

Інститут правової економіки та його роль у формуванні ефективних 

норм господарської поведінки; 1,6 друк. арк. 

 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 

1 монографія (співавтор) – 0,5 друк. арк.; 

2 статті у фахових наукових збірниках – 0,75 друк. арк.;  

2 тез – 0,35 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

Розкрито роль комплаєнсу як інституту правової економіки у створенні 

ефективних норм господарювання: комплаєнс започатковує певний стандарт 

господарської поведінки, в основі якого – повна прозорість діяльності, 

неприйняття та запобігання будь-яким спробам неправомірного 

використання ресурсів бізнес-організації. Доведено, що економічна 

вигідність такого типу поведінки перетворює бізнес-агентів на провайдерів 

правової економіки – середовища рівних можливостей у реалізації соціально-

економічних прав. Виявлено та розкрито суперечності у методологічних 

принципах дослідження комплаєнсу як категорії правової економіки: 

екзогенність vs. ендогенність інституту комплаєнсу для бізнес-

адміністрування; обов’язковість vs. добровільність; процесний vs. 

функціональний підхід до запровадження інституту комплаєнсу у бізнесі; 

ізоморфізм.  

Доведено, що способи бізнес-адміністрування, якими забезпечується 

висока економічна віддача від бізнесу, є доволі різноманітними та далеко не 

завжди суспільно доцільними. Якщо суб’єкти бізнесу орієнтовані на 

інноваційні шляхи підвищення власної ефективності, вони створюють запити 

на формування інститутів правової економіки, норми господарської 

поведінки у якій покликані спрямувати економічних агентів до соціально 

орієнтованого порядку на основі принципу верховенства права. При цьому 

спектр вимог бізнес-суб’єктів до правових стандартів функціонування 
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економіки доволі широкий: втілення економічної свободи; забезпечення 

формальної справедливості; формування суспільно вигідного типу 

господарської поведінки. Проте інституційний каркас вітчизняної економіки 

не тільки уможливлює нерівність у реалізації соціально-економічних прав її 

суб'єктів, а і породжує у масових соціальних груп стійку економічну 

мотивацію до збереження чинного господарського порядку як джерела 

необґрунтованого отримання різноманітних економічних привілеїв. Отже для 

ля впливової групи населення раціональним типом поведінки стає підтримка 

системи права, неспроможної повернути господарських агентів до соціально 

орієнтованого ринкового порядку.  

5. – 

6. – 

7.  –  

8. Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва 

конференції): 

Х Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор 

модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток», 18-

19 квітня 2018 р., м. Харків, Харківська національна академія будівництва та 

архітектури. 

Наукова дискусія щодо розвитку економічної та управлінської освіти в 

юридичному ЗВО «Сучасна економічна та управлінська освіта: інноваційний 

вектор розвитку» та презентація авторських курсів, розроблених для 

студентів магістратури за спеціальностями «Економіка» і «Менеджмент», 15-

17 травня 2018 р., м. Харків, Національний юридичний університет України 

імені Ярослава Мудрого. 

 

9. Видавнича діяльність 

Монографія: 

Овсієнко О. В. Бізнес-адміністрування у правовій економіці. Modern 

Management: Economy and Administration: monograph / The Academy of 

Management and Administration in Opole. Opole: The Academy of Management 

and Administration in Opole, 2018. P. 89–96. (0,5 друк. арк.) 

 

Наукові статті: 

Овсієнко О. В. Комплаєнс у бізнес-адмініструванні та його роль у 

створенні ефективних норм господарської поведінки. Економічний простір. 

2018. № 134. С. 173–185. (0,72 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. А., Овсієнко О. В. Статистична оцінка реалізації права на 

гідний рівень життя в Україні. Економічний простір. 2018. № 129. С. 100–

134. (Особистий внесок О. В. Овсієнко 0,03 друк. арк.). Журнал внесено до 

міжнародних науково-метричних баз даних: Index Copernicus (IC), РІНЦ, 

УНЖ (Українські наукові журнали), Google Scholar, Advanced Science 

Index. 

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
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=ru
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Тези доповідей: 

Овсієнко О. В. Правова економіка як середовище ефективних норм 

господарської поведінки. Європейський вектор модернізації економіки: 

креативність, прозорість та сталий розвиток: матеріали Х міжн. наук.-

практ. конф. (Харків, 18-19 квітня 2018 р.). Харків: ХНУБА, 2018. Ч. 3. 

С. 343–346. URL: http://econ2016.krasalex.com/wp-

content/uploads/2018/04/Part_3_Xconf.pdf (дата звернення 08.11.2018). 

0,25 друк. арк. 

Сучасна економічна та управлінська освіта: інноваційний вектор 

розвитку. Наукова дискусія щодо розвитку економічної та управлінської 

освіти в юридичному ЗВО та презентація авторських курсів, розроблених 

для студентів магістратури за спеціальностями «Економіка» і 

«Менеджмент»: матеріали (Харків, 15-17 травня 2018 р.). Економічна теорія 

та право. 2018. № 3. С. 146–148. (Авторський внесок Овсієнко О. В. 0,1 друк. 

арк.). 

 

9.2. Перелік робіт в наукометричних базах: 

Овсієнко О. В. Комплаєнс у бізнес-адмініструванні та його роль у 

створенні ефективних норм господарської поведінки. Економічний простір. 

2018. № 134. С. 173–185. (0,72 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. А., Овсієнко О. В. Статистична оцінка реалізації права на 

гідний рівень життя в Україні. Економічний простір. 2018. № 129. С. 100–

134. (Особистий внесок О. В. Овсієнко 0,03 друк. арк.). Журнал внесено до 

міжнародних науково-метричних баз даних: Index Copernicus (IC), РІНЦ, 

УНЖ (Українські наукові журнали), Google Scholar, Advanced Science 

Index. 

Сучасна економічна та управлінська освіта: інноваційний вектор 

розвитку. Наукова дискусія щодо розвитку економічної та управлінської 

освіти в юридичному ЗВО та презентація авторських курсів, розроблених 

для студентів магістратури за спеціальностями «Економіка» і 

«Менеджмент»: матеріали (Харків, 15-17 травня 2018 р.). Економічна теорія 

та право. 2018. № 3. С. 146–148. (Авторський внесок Овсієнко О. В. 0,1 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. – 

http://econ2016.krasalex.com/wp-content/uploads/2018/04/Part_3_Xconf.pdf
http://econ2016.krasalex.com/wp-content/uploads/2018/04/Part_3_Xconf.pdf
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
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://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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13. – 

14. – 

15. – 

16. – 

17. – 

18. –  

 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 4 від 30 листопада 2018 р.  

 

 

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


