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1. Гриценко Олена Аврамівна 
2. Доктор економічних наук, професор, кафедри економічної теорії 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  
Місія бізнесу: прибуток чи людина: способи зняття протиріччя. 2,0 

друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  
Місія бізнесу: прибуток чи людина: способи зняття протиріччя. 
4,2 друк. арк. 
 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР:  
1 монографія (співавтор) – 1,2 друк. арк.;  
1 стаття у фаховому науковому збірнику – 0,6 друк. арк.;  
8 тез – 2,4 друк. арк. 
 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
- обґрунтовані теоретичні та методологічні підходи в аналізі Керівних 

принципів підприємницької діяльності в аспекті прав людини, що розроблені 
Радою по правам людини; 

- виявлено зміни парадигми поведінки суб’єктів бізнесу в аспекті 
захисту прав суб’єктів, що безпосередньо або опосередковано пов’язані із 
бізнесовими інтересами; 

- запропоновано методологію економічного підходу в дослідженні 
бізнесу та прав людини, що передбачає: розкриття сучасної місії бізнесу; 
виявлення змісту прав людини, що потребують захисту з боку бізнесу; аналіз 
інтересів бізнесу, що спрямовані на права людини; окреслення кола 
суб’єктів, що потрапляють в сферу інтересів бізнесу; 

- розкрита природа конфлікту інтересу бізнесу і стейкхолдерів та 
основні напрями вирішення суперечностей між ними; 

- визначена роль держави в опосередкуванні інтересів бізнесу і прав 
людини та моделі державних заходів подолання протиріччя між ними.   

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

та місце проведення): 
- VII міжнародна науково-практична конференція «Scientific 

Achievements of Modern Society» (4-6 березня 2020 р., м. Ліверпуль, Велика 
Британія); 

- 1st International scientific and practical conference «Innovative 
development of science and education» (29-31 березня 2020, м. Афіни, Греція); 

 - IX міжнародна науково-практична конференція «Scientific 
Achievements Of Modern Society» (28-30 квітня 2020 р., м. Ліверпуль, Велика 
Британія); 
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- X міжнародна науково-практична конференція «Scientific 
Achievements Of Modern Society» (27-29 травня 2020, м. Ліверпуль, Велика 
Британія);   

- Регіональна науково-практична конференція молодих учених «Бізнес-
економіка та консалтинг: сучасні тренди» (Харків, 21 трав. 2020 р.); 

- Круглий стіл у редакції журналу «Економічна теорія та право» на 
тему «Концепція освітньої програми "Бізнес-економіка" ("Business 
Economics"): досвід закордонних університетів та його використання в 
Україні» (4 лютого 2020 р., м. Харків); 

- Теоретичний семінар «Covid-19: тактика та стратегія економічного 
виживання» (24 квітня 2020 р., м. Харків). 

- Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія 
та право» на тему «Економіка вступної кампанії» (6 жовтня 2020 р., НЮУ 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 

  
9. Видавнича діяльність: 

Монографія: 
Гриценко Е. А. Доверие в институциональной структуре нормального 

общества. Доверие в общественно-экономической системе: моногр. / Геец В. 
М., Гриценко А. А., Чугунов И. Я., Кричевская Т. А. и др. НАН Украины, ГУ 
«Институт экономики и прогнозирования НАН Украины». Киев, 2020. 550 с.  
Разд. 2. С. 78-102 (1,2 друк. арк.) 

 
Наукова стаття: 

Hrytsenko О. А., Marchenko O.S. Guiding principles on business and 
human rights (The UN): economic frameworks of research. Економічна теорія 
та право. 2020. № 2. С. 91-110. (авт. внесок 0,6 друк. арк.).  

 
Тези: 

1. Гриценко Е. А. Институциональная тератология как направление 
экономических исследований. Innovative development of science and education. 
Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. ISGT 
Publishing House. Athens, Greece. 2020. Pp. 366-370. URL: http://sci-
conf.com.ua. (0,3 д.а.) 

2. Гриценко А.А., Гриценко Е.А. Усиления неравномерности развития 
в условиях информационно-сетевой экономики. Scientific achievements of 
modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical 
conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 
441-448. URL: http://sci-conf.com.ua. (власних 0,3 д.а.); 

3. Гриценко О.А. Мегаінститути сучасного економічного розвитку. 
Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 7th International 
scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United 
Kingdom. 2020. Рр. 434-437. URL: http://sci-conf.com.ua.  (0,4 д.а.). 

4. Гриценко А.А., Гриценко О.А. Коронавірус як фактор 
нестабільності економічного розвитку. Scientific achievements of modern 

http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
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society. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. 
Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 348-356. 
URL: http://sci-conf.com.ua (власних 0,3 д.а.) 

5. Гриценко О.А. Covid-19: зміна парадигми поведінкової моделі. 
Бізнес-економіка та консалтинг: сучасні тренди: матеріали регіон. наук.-
практ. конф. молодих учених (Харків, 21 трав. 2020 р.) / за заг. ред. А. П. 
Гетьмана. Харків : Право, 2020. С. 7-10 (0,3 д.а.). 

6. Гриценко О. А. Бізнес освіта в Англії: історико-теоретичні основи 
розвитку. Концепція освітньої програми "Бізнес-економіка" ("Business 
Economics"): досвід закордонних університетів та його використання в 
Україні. Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія 
та право» з питань підготовки фахівців за освітньою програмою «Бізнес-
економіка» в університетах України, 04 лютого 2020 р. Економічна теорія 
та право. 2020. № 1 (40). С. 175-177. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-
2020-40-1-162  (0,2 друк. арк.). 

7. Гриценко О. А. Covid-19: тактика та стратегія економічного 
виживання. Виступ на теоретичному семінарі кафедри економічної теорії 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 24 квітня 
2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 161-166. 
DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-161 (0,4 друк. арк.). 

8. Гриценко О. А. Економіка та право. Чому саме в юридичному 
університеті краще отримати професію економіста? / Економіка вступної 
кампанії: круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна 
теорія та право», 6 жовтня 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 4 
(43). С. (0,2 друк. арк.) 

 
 

9.2. Публікації в інших наукометричних базах: 
Наукова стаття: 

Hrytsenko О. А., Marchenko O.S. Guiding principles on business and 
human rights (The UN): economic frameworks of research. Економічна теорія 
та право. 2020. № 2. С. 91-110. (авт. внесок 0,6 друк. арк.).  

Тези: 
Гриценко О. А. Бізнес освіта в Англії: історико-теоретичні основи 

розвитку. Концепція освітньої програми "Бізнес-економіка" ("Business 
Economics"): досвід закордонних університетів та його використання в 
Україні. Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія 
та право» з питань підготовки фахівців за освітньою програмою «Бізнес-
економіка» в університетах України, 04 лютого 2020 р. Економічна теорія 
та право. 2020. № 1 (40). С. 175-177. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-
2020-40-1-162  (0,2 друк. арк.). 

Гриценко О. А. Covid-19: тактика та стратегія економічного виживання. 
Виступ на теоретичному семінарі кафедри економічної теорії Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 24 квітня 2020 р. 
Економічна теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 161-166. 

http://sci-conf.com.ua/
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-40-1-162
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-40-1-162
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-161
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-40-1-162
https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-40-1-162
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DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-161 (0,4 друк. арк.). 
Гриценко О. А. Економіка та право. Чому саме в юридичному 

університеті краще отримати професію економіста? / Економіка вступної 
кампанії: круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна 
теорія та право», 6 жовтня 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 4 
(43). С. (0,2 друк. арк.) 

 
10. Член редакційної колегії - Збірника наукових праць «Економічна 

теорія та право» (НЮУ імені Ярослава Мудрого). 
 
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 1 грудня 2020 р.  
 
Д.е.н., професор                                                                   О.А. Гриценко  

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2020-41-2-161

