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1. Овсієнко Ольга Вікторівна 
 
2. Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної 

теорії. 
 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  
Бізнес-адміністрування у правовій економіці; 1,5 друк. арк. 
 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
Бізнес-адміністрування у правовій економіці; 7,55 друк. арк. 
 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
2 навчальні посібники (співавтор) – 6,3 друк. арк.; 
1 монографія (співавтор) – 0,75 друк. арк.;  
4 тез – 0,5 друк. арк. 
 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
Виявлено та розкрито роль комплаєнсу як антикорупційного механізму 

правової економіки. Доведено, що комплаєнс перетворюється на ефективний 
спосіб протидії участі бізнесу у корупційних схемах лише за умов 
економічної зацікавленості бізнесу у його впровадженні. Тобто економічний 
ефект комплаєнс-практики (зниження фінансових та репутаційних ризиків, 
запобігання неправомірному використанню корпоративних ресурсів, 
підвищення капіталізації бізнесу, полегшення інтеграції бізнесу у світовий 
економічний простір) має бути доволі відчутним. Разом з тим, комплаєнс є 
важливим напрямом інституційного проектування вітчизняної економіки, 
який забезпечує стійкий попит з боку суб'єктів господарювання на втілення 
принципу верховенства права у систему норм, що регламентують їх 
взаємовідносини.  Комплаєнс відіграє важливу роль у створенні ефективних 
норм господарювання: він започатковує певний стандарт господарської 
поведінки, в основі якого – повна прозорість діяльності, неприйняття та 
запобігання будь-яким спробам використати ресурси бізнес-організації у 
корупційних схемах.  

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

конференції): 
ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор 

модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток», 28-
29 травня 2019 р., м. Харків, Харківська національна академія будівництва та 
архітектури. 
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Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу 
економічного розвитку промислових підприємств», 25-26 квітня 2019 р., 
м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет. 

Майбутнє професії «економіст». Наукова дискусія в редакції журналу  
«Економічна теорія та право», НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 
Україна, 10 січня 2019 р.  

Бізнес-консалтинг: здобутки та проблеми сьогодення. Наукова дискусія 
в редакції журналу «Економічна теорія та право» з теоретичних та 
практичних питань розвитку бізнес-консалтингу, НЮУ імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків, Україна, 11 квітня 2019 р. 

 
9. Видавнича діяльність 

Монографія: 
Овсієнко О. В. Комплаєнс як спосіб запобігання участі бізнесу у 

корупційних схемах. Modern Technologies in Economy and Management: 
monograph / The Academy of Management and Administration in Opole. Opole: 
The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. P. 334–346. 
(0,75 друк. арк.). 

Навчальний посібник: 
Козирєва О. В., Овсієнко О. В. Організація праці менеджера: 

навчальний посібник. Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 203 с. 
Авторський внесок Овсієнко О. В. 5,0 друк. арк. 

 
Економічна теорія: навчальний посібник / Л. С. Шевченко, О. А. 

Гриценко, О. С. Марченко та ін. за заг. ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 
2016. 268 с. Авторський внесок Овсієнко О. В. 1,3 друк. арк.: глава 2; глава 3, 
п. 3.3; глава 14, п. 14.2. 

 
Тези доповідей: 

Овсієнко О. В. Антикорупційний ефект комплаєнсу. Європейський 
вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий 
розвиток: матеріали ХІ Міжн. наук.-практ. конф. (Харків, ХНУБА, 28-29 
травня 2019 р.). Харків: ФОП Панов А. М., 2019. С. 89-91. (0,2 друк. арк.) 

 
Овсієнко О. В. Функції комплаєнсу у бізнес-адмініструванні. 

Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств: 
матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Одеса, Одеський національний 
політехнічний університет, 25-26 квітня 2019 р.). Одеса: ОНПУ, 2019. С. 118-
120. (0,15 друк. арк.) 

Шевченко Л. С., Марченко О. С., Вовк І. А. Майбутнє професії 
«економіст»: наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та 
право». Економічна теорія та право. 2019. № 1. С. 159-176. 
DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2019-36-1-159  (1,2 друк.арк.; частка 
автора – 0,1 друк. арк.). 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2019-36-1-159
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Марченко О. С., Селіванова І. А. Бізнес-консалтинг: здобутки та 
проблеми сьогодення. Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна 
теорія та право» з теоретичних та практичних питань розвитку бізнес-
консалтингу. Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С. 156-171 (0,05 
друк.арк.).  

 
9.2. Публікації в інших наукометричних базах: 

Тези: 
Шевченко Л. С., Марченко О. С., Вовк І. А. Майбутнє професії 

«економіст»: наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та 
право». Економічна теорія та право. 2019. № 1. С. 159-176. 
DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2019-36-1-159  (1,2 друк.арк.; частка 
автора – 0,1 друк.арк.). 

Збірники 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 

 
Марченко О. С., Селіванова І. А. Бізнес-консалтинг: здобутки та 

проблеми сьогодення. Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна 
теорія та право» з теоретичних та практичних питань розвитку бізнес-
консалтингу. Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С. 156-171. (0,05 
друк.арк.).  

Збірники 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. В. Овсієнко 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2019-36-1-159
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Додаток  
 

№ 
з/п Назва виду роботи Години 

5 

Публікація монографії, що видається за межами України. 
 
Овсієнко О. В. Комплаєнс як спосіб запобігання участі бізнесу 
у корупційних схемах. Modern Technologies in Economy and 
Management: monograph / The Academy of Management and 
Administration in Opole. Opole: The Academy of Management and 
Administration in Opole, 2019. P. 334–346. (0,75 друк. арк.). 

90 годин 

7 

Публікація підручника (навчального посібника), 
рекомендованого до видання кафедрою університету. 
 
Козирєва О. В., Овсієнко О. В. Організація праці менеджера: 
навчальний посібник. Харків: Видавництво Іванченка І. С., 
2019. 203 с.  
Авторський внесок Овсієнко О. В. 5,0 друк. арк. 

250 годин 

11 

Доопрацювання та перевидання підручника (навчального 
посібника). 
 
Економічна теорія: навчальний посібник / Л. С. Шевченко, 
О. А. Гриценко, О. С. Марченко та ін. за заг. ред. Л. С. 
Шевченко.  Харків: Право, 2016. 268 с.  
Авторський внесок Овсієнко О. В. 1,3 друк. арк. 

39 годин 

14 

Шевченко Л. С., Марченко О. С., Вовк І. А. Майбутнє професії 
«економіст»: наукова дискусія в редакції журналу «Економічна 
теорія та право». Економічна теорія та право. 2019. № 1. С. 
159-176.  (1,2 д.а.; частка автора – 0,1 д.а.). 

4,4 

 

Марченко О. С., Селіванова І. А. Бізнес-консалтинг: здобутки 
та проблеми сьогодення. Наукова дискусія в редакції журналу 
«Економічна теорія та право» з теоретичних та практичних 
питань розвитку бізнес-консалтингу. Економічна теорія та 
право. 2019. № 2 (37). С. 156-171 (частка автора - 0,05 д.а.).  

2,9 

15 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, 
семінарі, форумі) без виступу на відповідному заході, що 
проходив в Україні. 
 
Овсієнко О. В. Антикорупційний ефект комплаєнсу. 
Європейський вектор модернізації економіки: креативність, 
прозорість та сталий розвиток: матеріали ХІ Міжн. наук.-
практ. конф. (Харків, ХНУБА, 28-29 травня 2019 р.). Харків: 
ФОП Панов А. М., 2019. С. 89-91. (0,2 друк. арк.) 
 
Овсієнко О. В. Функції комплаєнсу у бізнес-адмініструванні. 
Формування потенціалу економічного розвитку промислових 
підприємств: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Одеса, 
Одеський національний політехнічний університет, 25-26 
квітня 2019 р.). Одеса: ОНПУ, 2019. С. 118-120. (0,15 друк. 
арк.) 

40 годин 

17 Керівництво науковою роботою студентів з підготовки тез 
доповідей на конференцію. 340 годин 
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Берестова К. О. Ефективність управлінської діяльності. 
Cучасний менеджмент і консалтинг: теоретичні підходи та 
практичні аспекти розвитку: матеріали регіональної наук.-
практ. конф. молодих учених (Харків, 14 травня 2019 р.) / за 
заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2019. С. 8–10. 
 
Біжовець А. В. Феномен корпоративної культури. Cучасний 
менеджмент і консалтинг: теоретичні підходи та практичні 
аспекти розвитку: матеріали регіональної наук.-практ. конф. 
молодих учених (Харків, 14 травня 2019 р.) / за заг. ред. 
А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2019. С. 10–11. 
 
Науменко В. В. Управління трудовим потенціалом бізнесу: 
зміст та завдання. Cучасний менеджмент і консалтинг: 
теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: 
матеріали регіональної наук.-практ. конф. молодих учених 
(Харків, 14 травня 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: 
Право, 2019. С. 25–26. 
 
Скірда К. А. Social Media Marketing та його роль у формуванні 
ринкового потенціалу бізнесу. Cучасний менеджмент і 
консалтинг: теоретичні підходи та практичні аспекти 
розвитку: матеріали регіональної наук.-практ. конф. молодих 
учених (Харків, 14 травня 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. 
Харків: Право, 2019. С. 37–39. 
 
Берестова К. О. Аналіз та оцінка системи бізнес-
адміністрування. Актуальні проблеми економіки, 
менеджменту та консалтингу: погляд молодих дослідників (до 
75-річчя кафедри економічної теорії): матеріали 
міжрегіональної наук.-практ. конф. молодих учених (Харків, 20 
листопада 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 
2019. С. 168–169. 
 
Біжовець А. В. Формування та розвиток корпоративної 
культури. Актуальні проблеми економіки, менеджменту та 
консалтингу: погляд молодих дослідників (до 75-річчя кафедри 
економічної теорії): матеріали міжрегіональної наук.-практ. 
конф. молодих учених (Харків, 20 листопада 2019 р.) / за заг. 
ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2019. С. 192–194. 
  
Гончаров В. В. Картельні змови в Україні: прецеденти й 
характеристика явища. Актуальні проблеми економіки, 
менеджменту та консалтингу: погляд молодих дослідників (до 
75-річчя кафедри економічної теорії): матеріали 
міжрегіональної наук.-практ. конф. молодих учених (Харків, 20 
листопада 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 
2019. С. 28–30. 
 
Дюжник Д. О. Реформа державних підприємств в Україні: АТ 
«Укрзалізниця». Актуальні проблеми економіки, менеджменту 
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та консалтингу: погляд молодих дослідників (до 75-річчя 
кафедри економічної теорії): матеріали міжрегіональної наук.-
практ. конф. молодих учених (Харків, 20 листопада 2019 р.) / за 
заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2019. С. 112–114. 
 
Зазека А. Б. Олігархія в Україні: економічні передумови 
виникнення та наслідки. Актуальні проблеми економіки, 
менеджменту та консалтингу: погляд молодих дослідників (до 
75-річчя кафедри економічної теорії): матеріали 
міжрегіональної наук.-практ. конф. молодих учених (Харків, 20 
листопада 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 
2019. С. 30–32. 
 
Крохмаль Р. Цінність інформації та ефективність її 
використання у сучасному виробництві. Актуальні проблеми 
економіки, менеджменту та консалтингу: погляд молодих 
дослідників (до 75-річчя кафедри економічної теорії): 
матеріали міжрегіональної наук.-практ. конф. молодих учених 
(Харків, 20 листопада 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. 
Харків: Право, 2019. С. 49–51. 
 
Науменко В. В. Оцінка трудового потенціалу бізнесу. 
Актуальні проблеми економіки, менеджменту та консалтингу: 
погляд молодих дослідників (до 75-річчя кафедри економічної 
теорії): матеріали міжрегіональної наук.-практ. конф. молодих 
учених (Харків, 20 листопада 2019 р.) / за заг. ред. 
А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2019. С. 181–183. 
 
Острогляд Д. А. Причини та наслідки ухилення від податків. 
Актуальні проблеми економіки, менеджменту та консалтингу: 
погляд молодих дослідників (до 75-річчя кафедри економічної 
теорії): матеріали міжрегіональної наук.-практ. конф. молодих 
учених (Харків, 20 листопада 2019 р.) / за заг. ред. 
А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2019. С. 123–124. 
 
Радченко Я. М. Тіньова економіка в Україні. Актуальні 
проблеми економіки, менеджменту та консалтингу: погляд 
молодих дослідників (до 75-річчя кафедри економічної теорії): 
матеріали міжрегіональної наук.-практ. конф. молодих учених 
(Харків, 20 листопада 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. 
Харків: Право, 2019. С. 120–122. 
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