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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Овсієнко Ольга Вікторівна. 

2. Кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри 

економічної теорії. 

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

Цифрові платформи  розвитку та підтримки бізнесу; 1,5 друк арк. 

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

Цифрові платформи  розвитку та підтримки бізнесу; 3,55 друк арк. 

 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 

1 розділ монографії – 0,61 друк. арк.; 

1 навчальний посібник – 0,9 друк. арк.; 

3 наукові статті – 1,77 друк. арк.;  

2 тез наукових доповідей та повідомлень – 0,27 друк. арк.  

 

      4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

Визначено складові цифрової інфраструктури підтримки малого 

бізнесу в Україні: 1) онлайн-платформи на яких здійснюється взаємодія 

«бізнес-держава», «бізнес-бізнес», «бізнес-суспільство»; 2) цифрові 

консалтингові сервіси, які пропонують малому бізнесу інформаційні, 

консультативні, аудиторські послуги на основі кейс-консалтингу 

(«Дія.Бізнес», «Merezha»); 3) онлайн навчання – як для підприємців-

початківців, так і з питань подальшого розвитку бізнесу; 4) цифрові 

інформаційні сервіси з актуальними даними про оподаткування, 

бухгалтерську звітність, правила експорту тощо. Встановлено, що розвиток 

та удосконалення цифрової інфраструктури підтримки малого бізнесу 

здійснюється не тільки зусиллями держави, а й зусиллями приватних, 

міжнародних та громадських організацій. Визначено роль держави у цьому 

процесі. Доведено, що у розбудові державних онлайн-платформ 

простежується тенденція інтеграції численних цифрових сервісів у єдину 

систему, а також прагнення забезпечити їх інтероперабельність. 

 

5. Участь у розробці законопроєктів та проєктів інших 

нормативних актів: – 

 

6. Зв’язок із практикою: – 

 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих):  - 
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8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Нові 

виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства», 01-

28.02.2021 р., ХНУМГ імені О. Бекетова, м. Харків; 

2) Круглий стіл «Конкурентні переваги суб’єктів господарювання у 

XXI столітті», 20 березня 2021 р, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харків, 

Україна.  

3) ІІ Міжнародна наукова конференція «Role of Science and Education 

for Sustainable Development», 5-6 квітня 2021 р., Katowice School of 

Technology,  Катовіце (Польща). 

 

9. Видавнича діяльність: 

Монографії: 

Овсієнко О. В. Онлайн-платформи взаємодії держави та малого бізнесу 

в Україні. Role of Science and Education for Sustainable Development: 

monograph / edited by M. Wierzbik-Stronska and I. Ostopolets. Katowice: 

Publishing House of Katowice School of Technology, 2021. C. 112-118. URL: 

http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/f8b2328a3dbfcf8d510300259fb8a1

01.pdf  (0,61 друк. арк.). 

 

Статті: 

Овсієнко О. В. Цифрова інфраструктура підтримки малого бізнесу в 

Україні. Ефективна економіка. 2021. № 2. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.84 

(0,83 друк. арк.). 

Овсієнко О. В., Світличний О. С. Комплаєнс-консалтинг та 

перспективи його розвитку в Україні. Економічна теорія та право. 2021. № 2 

(45). С. 68–86. DOI: 10.31359/2411-5584-2021-45-2-68. (Авторський внесок 

0,54 друк. арк.). 

Ковтун В., Овсієнко О. Криптовалютні відносини в Україні: економіко-

правовий аналіз. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 31 (Вересень).  

DOI: 10.32782/2524-0072/2021-31-50. (Авторський внесок 0,4 друк. арк.). 

 

Навчальний посібник: 

Овсієнко О. В., Нечипорук Л., Чуприна О. Витрати виробництва і 

реалізації продукції. Ціноутворення. Економіка підприємства: навч. посіб. / 

Л. С. Шевченко, О. С. Марченко, О. А. Гриценко та ін.; за заг. ред. Л. С. 

Шевченко. 3-тє вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2021. Гл. 8. С. 124-142. 

(Авторський внесок 0,3 друк. арк.). 

Овсієнко О. В., Чуприна О. Витрати виробництва і реалізації продукції. 

Ціноутворення. Економіка підприємства: навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. С. 

Марченко, О. А. Гриценко та ін.; за заг. ред. Л. С. Шевченко. 3-тє вид., 

перероб. і допов. Харків: Право, 2021. Гл. 9. С. 123-167. (Авторський внесок 

0,6 друк. арк.). 

 

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.2.84
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-50
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-50
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Тези: 

1. Овсієнко О. В. Цифровізація малого бізнесу як конкурентна 

перевага. Конкурентні переваги суб’єктів господарювання у XXI столітті: 

матеріали круглого столу (Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 20 березня 

2021 р.). Економічна теорія та право. 2021. № 1. С. 158-160. (0,13 друк. арк.). 

2. Овсієнко О. В. Цифрові платформи підтримки малого бізнесу в 

Україні. Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового 

господарства: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Харків, ХНУМГ імені 

О. Бекетова, 1-28 лютого 2021 р.). Харків: ХНАМГ, 2021. С. 125-126. URL: 

https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2783/2644 (0,14 друк. арк.). 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science   - 

9.2. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних:  

Наукометрична база Index Copernicus International: 

Овсієнко О. В. Цифрова інфраструктура підтримки малого бізнесу в 

Україні. Ефективна економіка. 2021. № 2. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.84 

(0,83 друк. арк.). 

Овсієнко О. В., Світличний О. С. Комплаєнс-консалтинг та 

перспективи його розвитку в Україні. Економічна теорія та право. 2021. № 2 

(45). С. 68–86. DOI: 10.31359/2411-5584-2021-45-2-68. (Авторський внесок 

0,54 друк. арк.). 

Ковтун В., Овсієнко О. Криптовалютні відносини в Україні: економіко-

правовий аналіз. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 31 (Вересень).  

DOI: 10.32782/2524-0072/2021-31-50. (Авторський внесок 0, 4 друк. арк.). 

Овсієнко О. В. Цифровізація малого бізнесу як конкурентна перевага. 

Конкурентні переваги суб’єктів господарювання у XXI столітті: матеріали 

круглого столу (Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 20 березня 2021 р.). 

Економічна теорія та право. 2021. № 1. С. 158-160. (0,13 друк. арк.). 

 

10. Чи є членом редакційної колегії якого-небудь видання: –  

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: – 

 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: – 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати - окремо докторські, 

окремо кандидатські: – 

 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії): – 

 

https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2783/2644
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.2.84
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-50
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-50
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15. Співробітництво з закордонними організаціями: – 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: – 

 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: – 

 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році:  

Нагороджена Подякою оргкомітету Всеукраїнського конкурсу 

дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 

«Економіка» за підготовку переможця – О. С. Світличного, який посів 

ІІІ місце за ступенем вищої освіти «магістр». 

Нагороджена Подякою Ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за високий професіоналізм, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Університету.  

 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 25 листопада 2021 р.  

  

 

       К. е. н., доцентка                                                    Ольга Овсієнко 
 


