
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА  
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО  
ЗА 2016 РІК 

 
1. Гриценко Олена Аврамівна 
 
2. Д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії 
 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  
Економічні основи права нерухомості власності, 2,0 друк. арк. 
 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  
Економічні основи права нерухомості власності, 4,8 друк. арк. 
 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 
1 монографія – 0,3 друк. арк.; 
1 навчальний посібник (співавтор) – 2,6 друк. арк.; 
2 статті у фахових наукових збірниках – 0,8 друк. арк.; 
4 тез – 1,1 друк. арк. 
 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів  
Визначено економічні умови функціонування нерухомої власності на основі 

специфікації різноманітних правомочностей та правові форми їх регулювання; 
розкрито інституційне підґрунтя існування сукупностей трансакційних послуг, що 
забезпечують ефективне та доцільне функціонування нерухомої власності.  

 
6. Зв’язок із практикою:  
 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 
Протягом 2016 року брала участь в організації і проведенні постійного 

економічного семінару з підвищення кваліфікації працівників аудиторської фірми 
«Аудит - Діло». Були прочитані лекції та проведені практичні заняття з проблем 
оцінки бізнесу. 

Науково-методичне співробітництво з кафедрою економічної теорії 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого сприяло 
розвитку професійних компетенцій працівників фірми та удосконаленню на цій 
основі їх консультаційної діяльності (довідка про впровадження № 8 від 
09.11.2016 р.). 

 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення).  
1) International scientific conference «Modern Transformation of Economics and 

Management in the Era of Globalization» (29 January 2016, Klaipeda, Lithuania) / 
Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні 
трансформації в епоху глобалізації» (29 січня 2016 року, м. Клайпеда, Литва); 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Творення простору 
суспільної довіри в Україні XXI сторіччя» (17-19 лютого 2016 р.,м. Львів); 
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3) Круглий стіл «Досягнення та поразки України на шляху 

розбудови правової економіки» (10 березня 2016 р., м. Харків, НЮУ імені 
Ярослава Мудрого); 

4) Науково-практична конференція викладачів, аспірантів і студентів 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Науково-
теоретичні проблеми формування та розвитку правової економіки» (7 грудня 2016 
р., м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого). 

 
9. Видавнича діяльність:  
 

Монографія: 

Sustainable Development: Social and Economic Changes. Monograph. Opole: 
The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. - pp.436. Trust as an 
Economic Factor of Sustainable Development / (у співавторстві, власних – 0,3 друк. 
арк.); 

 
Навчальний посібник: 

Економічна теорія : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, 
О. С. Марченко ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Харків : Право, 2016. – 268 с. (С. 9-
26, 45-54, 87-97, 252-257; власних – 2,6 друк. арк.); 

 
Наукова стаття: 

1. Гриценко О. А. Економічні основи права нерухомої власності // 
Економічна теорія та право. – 2016. – № 1 (24). – С. 46-56 (0,5 друк. арк.); 

2. Hrytsenko O. A. The emergence of information and network economy as the 
basis of the law economy / А. А. Hrytsenko, O. A Hrytsenko // Економічна теорія та 
право. – 2016. – № 4 (27). (0,6 друк. арк., власних – 0,3 друк. арк.) 

 
Тези: 

1) Гриценко О. А. Мегаінститути модернізації громадського суспільства // 
International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics 
and Management in the Era of Globalization» : Conference Proceeding. January 29, 
2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 356 p. – P. 50-53. (0,3 друк. арк.); 

2) Гриценко О. А. Довіра як мегаінститут цивілізаційного розвитку // 
Міжнародна науково-практична «Творення простору суспільної довіри в Україні 
XXI сторіччя (Львів, березень 2016 р.) – с. 27-29. (0,3 друк. арк.); 

3) Hrytsenko O. A. The role of confidence in the structure of the legal economy // 
Round Table «The achievements and losses of Ukraine on the way of development of 
legal economy» // Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25). – С. 80-82 (0,3 
друк. арк.); 

4) Hrytsenko O. A. Gravity model: empirical theory of international economics // 
«Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку правової економіки»: 
матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів і студентів Нац. юрид. ун-ту 
імені Ярослава Мудрого, 7 грудня 2016 р. / за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Х. : 
Право, 2016. – 232 с. – C. 200-202 (0,2 друк. арк.). 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 
1) Гриценко О. А. Економічні основи права нерухомої власності // 

Економічна теорія та право. – 2016. – № 1 (24). – С. 46-56 (0,5 друк. арк.). 
Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google 

Scholar, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the 
Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, Polska 
Bibliografia Naukowa (PBN). 

 
2)Hrytsenko O. A. The emergence of information and network economy as the 

basis of the law economy / А. А. Hrytsenko, O. A Hrytsenko // Економічна теорія та 
право. – 2016. – № 4 (27). (0,6 друк. арк., власних – 0,3 друк. арк.) 

Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google 
Scholar, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the 
Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, Polska 
Bibliografia Naukowa (PBN). 

 
3) Hrytsenko O. A. The role of confidence in the structure of the legal economy // 

Round Table «The achievements and losses of Ukraine on the way of development of 
legal economy» // Економічна теорія та право. – 2016. – № 2 (25). – С. 80-82 (0,3 
друк. арк.). 

Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google 
Scholar, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the 
Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, Polska 
Bibliografia Naukowa (PBN). 

  
 
10. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічна теорія 

та право».  
Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економіка» (ХДПУ ім. 

Г.С. Сковороди). 
 
 
17. Участь у СОПП «Бізнес менеджмент» у НЮУ імені Ярослава Мудрого. 
Учасник фундаментального дослідження «Науково-теоретичні проблеми 

формування, розвитку та інституційної побудови правової економіки в Україні» 
за рахунок видатків державного бюджету (№ державної реєстрації 0115 U000326). 

 
 
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2016 р.  
 
 
       Д.е.н., професор                                                                   О. А. Гриценко 
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