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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
Інституційні складові правової економіки, 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької 

роботи: Інституційні складові правової економіки, 5,0 друк. арк. 

 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 

3 монографії – 1,9 друк. арк.; 

4 статті у фахових наукових збірниках – 2,1 друк. арк.; 

4 тез – 1,0 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів  

Виявлено економічні основи формування верховенства права, його 

структура, функціональні форми та доведено, що верховенство права 

виступає компромісом між свободою та рівністю; 

Досліджено теоретико-методологічні принципи функціонування 

верховенства права в забезпечені фундаментальних потреб людини; 

Визначено об’єктивні умови виникнення предмету регулювання 

медичного права на основі виокремлення меріторних благ. 

 

6. Зв’язок із практикою:  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

Викладачі кафедри економічної теорії Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого протягом 2017 року сумісно з 

працівниками аудиторської фірми «Аудит Діло» здійснили консультаційний 

проект, спрямований на визначення, розробку та експертну оцінку форм, 

заходів та моделей поєднання економічного та юридичного контентів в 

освітніх програмах із підготовки правознавців. 

1. Прочитано лекцію «Інституціональна теорія прав власності».  

2. Розроблено пропозиції: 

включення до переліку загальних навчальних дисциплін із підготовки 

юристів курсу «Економіка та право», спеціальних дисциплін – «Економічний 

аналіз правових актів»; 

упровадження системи індивідуальної практики (стажування) студентів 

університету в аудиторських, юридичних та інших консалтингових фірмах, у 

послугах яких поєднуються правові та економічні складові; 

включення до навчальних планів лекцій та практичних занять фахівців, 

які здійснюють практичну діяльність у сферах консалтингу та аудиту; 
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проведення міжкафедральних круглих столів із проблем, розв’язання 

яких потребує економічного та правового аналізу (довідка про впровадження 

№ 30 від 25 листопада 2017 р.). 

 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення).  

1. International scientific Conference «Innovative economy: processes, 

strategies, technologies». January 27, 2017 Klaipeda, Lithuania; 

2. Круглий стіл «Achievements and issues of development of legal 

services business in Ukraine», 10 березня 2017 р., НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків;  

3. Международный симпозиум «Возможность пан-европейского 

компромисса: политика, экономика, социум», 4 квітня 2017 р., Варшава, 

Польща. 

4. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції» Харків, 6 квітня 2017 р., м. Харків. 

5. Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 

Україні», 28 листопада 2017 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

 

9. Видавнича діяльність:  

 

Монографії: 

Гриценко А.А., Гриценко О.А. Реконструктивний тип управління 

потенціалом економічного розвитку України // Social and Economic changes of 

Contemporary Society: Monograph, Opole : The Academy of Management and 

Administration, 2017. (0,3 друк.арк.); 

Здоров’я людини як об’єкт правового регулювання // Загальна теорія 

здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. 

Ю. Д. Бойчука. – Харків: 2017. – 488 с., С. 53-60. (0,6 друк.арк.); 

Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, 

розвитку та інституційної побудови: монографія / Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого; за ред. Л. С. Шевченко. Харків, 2017. 

271 с. Депоновано в ДНТБ України (свідоцтво про депонування № 65н - 

РІД/Ук-2017 від 17.10.2017 р.). Розділ «Теоретико-методологічні підходи до 

дослідження правової економіки» (1,0 друк.арк.).  

 

Наукові статті: 

1. Hrytsenko A.A., Hrytsenko O.А. Noodirizhim: essence, principles and 

mechanisms of implementation // «Sciences of Europe» - Editorial office: 

Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha. – 2017. – С. 19-28. (0,4 друк.арк.) 

2. Гриценко Е. А. Верховенство права как компромисс между 

свободой и равенством // Философия хозяйства. Альманах Центра 
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общественных наук и экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. – 2017. – № 3. – С. 266-277 (0,5 друк.арк.). 

3. Гриценко О. А. Економічні підходи до пошуку предмету 

регулювання медичного права // Економічна теорія та право. – 2017. – № 1 

(28). – С. 76-87. (0,6 друк. арк.). 

4. Гриценко О. А. Економіка та право: перспективний напрям 

наукових досліджень (роздуми щодо внеску Гвідо Калабрезі у наукові 

дослідження у галузі «Право та економіка») // Економічна теорія та право. – 

2017. – № 3 (30). – С. 56-63. (0,6 друк. арк.). 

 

Тези: 

1. Гриценко А. А., Гриценко О. А. Реконструктивний ти економічного 

розвитку: сутність, складова та напрями його реалізації // Innovative economy: 

processes, strategies, technologies International scientific Conference. January 27
th
, 

2017, - 185 p. (4-6 c.) (0,2 друк. арк.)  

2. Hrytsenko O. A. Law firms’ activity in the market of real estate // Round 

Table «Achievements and issues of development of legal services business in 

Ukraine» // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2 (29). – С. 64-65. (0,2 

друк. арк.). 

3. Гриценко О. А. Економічні аспекти дослідження медичного права 

Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції». – Х.: Асоціація випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Харків: 2017. – 304 с. - 

том № 1. С.102-103. (0,4 друк.арк.). 

4. Гриценко О. А. Цифрова економіка: зміст та функціональні форми 

існування // Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 

Україні»: матеріали конференції, 28 листопада 2017 р. / за загальною 

редакцією А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 2017. – 190 с. – С. 50-51. (0,2 

друк. арк.). 

 

9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science– немає 

 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних: 
1. Гриценко О. А. Економічні підходи до пошуку предмету 

регулювання медичного права // Економічна теорія та право. – 2017. – № 1 

(28). – С. 76-87. (0,6 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 

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://www.citefactor.org/journal/index/14467/economic-theory-and-law#.Vyi_gNSLRko
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
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Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library Index, The Journal Impact Factor 

(JIF). 

2. Гриценко О. А. Економіка та право: перспективний напрям 

наукових досліджень (роздуми щодо внеску Гвідо Калабрезі у наукові 

дослідження у галузі «Право та економіка») // Економічна теорія та право. – 

2017. – № 3 (30). – С. 56-63. (0,6 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). 

3. Hrytsenko O. A. Law firms’ activity in the market of real estate // Round 

Table «Achievements and issues of development of legal services business in 

Ukraine» // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2 (29). – С. 64-65. (0,2 

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. 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 2017 р.  

 

 

Д.е.н., професор                                                                   О. А. Гриценко 
 

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/53302
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://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
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://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

