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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  
Національні економічні реформи та їх вплив на бізнес-середовище; 

1,5 друк. арк. 
 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
Національні економічні реформи та їх вплив на бізнес-середовище; 

1,5 друк. арк. 
 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
1 стаття – 0,7 друк. арк.; 
1 монографія – 0,4 друк. арк.;  
2 тез – 0,4 друк. арк. 
 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
Визначено напрями впливу національних економічних реформ на 

корпоративну безпеку бізнесу в Україні. Серед регуляторних заходів, здатних 
позитивно вплинути на корпоративну безпеку, виділено: запровадження 
процедур squeeze-out і sell-out, що зменшують ризики корпоративного 
шантажу; започаткування інституту комплаєнсу, який є інструментом 
нівелювання корупційних ризиків, а також засобом попередження 
корпоративного шахрайства; розширення змістового наповнення 
корпоративної звітності, яке зменшує імовірність нецільового використання 
корпоративних коштів, зловживання корпоративними ресурсами. Доведено, 
що водночас зміст цих заходів подекуди суперечить іншим цілям 
національних економічних реформ. Так, процедура squeeze-out створює 
штучну асиметрію у реалізації соціально-економічних прав власників: 
завдяки ній мажоритарні акціонери мають можливості отримати повний 
контроль над товариством за рахунок нехтування майновими правами 
міноритарних акціонерів. Це порушує принцип верховенства права, 
дотримання якого є одним з ключових завдань реформ, що наразі 
здійснюються в Україні. 

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

конференції): 
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Міжнародна конференція «Роль науки та освіти в забезпеченні сталого 
розвитку», 30-31 березня 2020 р., м. Катовіце (Польща), Вища технічна 
школа. Дистанційна учать.  

Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та 
право» «Управління якістю освітнього процесу: сучасні пріоритети та 
практики забезпечення», 5 травня 2020 р., м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор 
модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток», 27-28 
травня 2020 р., м. Харків, Харківська національна академія будівництва та 
архітектури. Дистанційна учать. 

 
9. Видавнича діяльність 

Монографія: 
Овсієнко О. В., Чуприна О. А. Процедури squeeze-out та call-out: роль у 

реалізації потенціалу бізнесу в Україні. The Role of Science in Society 
Sustainable Development:  monograph. Katowice: Publishing House of Katowice 
School of Technology, 2020. С. 39–44. 
URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/20ad278a7f9cbf86ed31d75bd
c0730dd.pdf  (дата звернення 19.11.2020). Авторський внесок 0,4 друк. арк. 

 
Стаття: 

Овсієнко О. В., Чуприна О. А. Національні економічні реформи та їх 
вплив на корпоративну безпеку бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 
2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7715 (дата 
звернення: 29.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.56. Авторський 
внесок 0,7 друк. арк. 

 
Тези доповідей: 

Овсієнко О. В. Інвестування у корпоративні права: безпека інвесторів в 
Україні. Європейський вектор модернізації економіки: креативність, 
прозорість та сталий розвиток: матеріали ХІІ Міжн. наук.-практ. конф. 
(Харків, ХНУБА, 27-28 травня 2020 р.). Харків: ХНУБА, 2020. С. 426–428. 
(0,3 друк. арк.) 

Овсієнко О. В., Набатова О. О. Технологія tutorial як індивідуальна 
освітня траєкторія: досвід польських економічних університетів. Управління 
якістю освітнього процесу: сучасні пріоритети та практики забезпечення: 
матеріали круглого столу у редакції збірника наукових праць «Економічна 
теорія та право» (м. Харків, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, 5 травня 2020 р.). Економічна теорія та право. 2020. № 
2. С. 193–195. Авторський внесок 0,1 друк. арк. 

 
 
 

http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/20ad278a7f9cbf86ed31d75bdc0730dd.pdf
http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/20ad278a7f9cbf86ed31d75bdc0730dd.pdf
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.56
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9.2. Index Copernicus (IC). Видання включені до переліку наукових 
фахових видань України (Категорія «Б») з питань економіки.  

Овсієнко О. В., Чуприна О. А. Національні економічні реформи та їх 
вплив на корпоративну безпеку бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 
2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7715 (дата 
звернення: 29.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.56. Авторський 
внесок 0,7 друк. арк.  

Овсієнко О. В., Набатова О. О. Технологія tutorial як індивідуальна 
освітня траєкторія: досвід польських економічних університетів. Управління 
якістю освітнього процесу: сучасні пріоритети та практики забезпечення: 
матеріали круглого столу у редакції збірника наукових праць «Економічна 
теорія та право» (м. Харків, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, 5 травня 2020 р.). Економічна теорія та право. 2020. № 
2. С. 193–195. Авторський внесок 0,1 друк. арк. 

 
 
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 1 грудня 2020 р.  
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