
1 
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 
 

1. Гриценко Олена Аврамівна. 
2. Докторка економічних наук, професорка кафедри економічної 

теорії. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:     
Інституціоналізація цифрової економіки (2,0 друк.арк). 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  
Інституціоналізація цифрової економіки; 3,35 друк. арк. 
 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 
1 навчальний посібник – 1,15 друк. арк.; 
2 наукові статті – 1,4 друк. арк.;  
3 тез наукових доповідей та повідомлень – 0,8 друк. арк.  
 

      4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
Розглянуто суперечності між цифровими та соціально-економічними 

перетвореннями: між розвитком цифрових технологій і цифровими 
здібностями людини; між впливом цифрових технологій на продуктивність 
праці і націленістю суб’єктів господарювання на збільшення прибутковості; 
між динамікою вартості, обумовленою застосуванням цифрових технологій,  
і ціноутворенням; між формальними інституційними умовами 
функціонування цифрової економіки і неформальним впливом на поведінку 
економічних суб’єктів реальних умов життєдіяльності. Запропоновано 
напрями вирішення  суперечностей цифровізації суспільства.   

Обґрунтовано інституційну місію держави в умовах пандемії, що 
спрямована на забезпечення виживання як окремої людини, так і країни в 
цілому завдяки розумінням права як динамічного алгоритму співвідношення 
свободи та залежності. Цей алгоритм формується відповідно до особливостей 
інституційної поведінки окремих груп індивідів. 

Розкрито особливості інституційного розуму суспільству, як 
спроможності швидко та ефективно реагувати на зміни будь-яких елементів 
навколишнього середовища – природних, економічних,  політичних.  
 

5. Участь у розробці законопроєктів та проєктів інших нормативних 
актів: – 

6. Зв’язок із практикою: - 
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7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих)  - 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) XXXI International Scientific and Practical Conference «Trends in the 
development of modern scientific»,  June 22 – 25, 2021. Vancouver, Canada.  
Сертифікат підвищення кваліфікації у країні ЄС обсягом 0,8 ECTS 
кредитів;  
2) 5th International scientific and practical conference «Science and education: 
problems, prospects and innovations», February 4-6, 2021. Kyoto, Japan. 
3) Круглий стіл «Конкурентні переваги суб’єктів господарювання у XXI 
столітті», 20 березня 2021 р, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харків, Україна.  
4. Круглий стіл «Теоретичні та методологічні засади трансформації 
економічної науки у ХХ1 ст.», 14.05.2021 р., Київ, Україна.  
 
 9. Видавнича діяльність: 

 
Статті: 

Гриценко А.А., Гриценко О.А.  Іnstitutionalization of the digital 
economy: contradictions and approaches to settling the differences. Економічна 
теорія та право. 2021. № 1 (44). С. 11-29 (власних, 0,6 друк. арк.). 

Гриценко О.А. Чи зацікавлений бізнес у дотриманні прав людини? 
Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45) 2021. С. 101-114 (0,8 друк. арк.). 

 

Навчальний посібник: 

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. 212 с. (1,15 друк. арк.). 

Тези: 

1. Гриценко О.А.  Інституційний розум суспільства: сутність, 
структура, типи. Trends in the development of modern scientific. Abstracts of 
XXXI International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada. (June 
22 – 25, 2021). Pp. 66-70. URL:  https://isg-konf.com. 
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXXI (0,25 друк.арк). 

2. Гриценко О.А. Інституційні аспекти діяльності держави в умовах 
пандемії. Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts 
of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing 
Group. Kyoto, Japan. (February 4-6, 2021). Pp. 402-409. URL: https://sci-
conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-

https://isg-konf.com/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
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and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-
yaponiya-arhiv/ (0,3 друк.арк). 

3. Гриценко О.А. Якість інститутів як проблемна зона низької 
глобальної конкурентоспроможності України. Круглий стіл «Конкурентні 
переваги суб’єктів господарювання у XXI столітті», 16 березня 2021 р. у 
редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право».  Економічна 
теорія та право. 2021. № 1. С.186-189 (0,25 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: 

Гриценко А.А., Гриценко О.А.  Іnstitutionalization of the digital 
economy: contradictions and approaches to settling the differences. Економічна 
теорія та право. 2021. № 1 (44). С. 11-29 (власних, 0,6 друк. арк.). 

Гриценко О.А. Чи зацікавлений бізнес у дотриманні прав людини? 
Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45) 2021. С. 101-114 (0,8 друк. арк.). 
 
10. Чи є членом редакційної колегії якого-небудь видання: 

Член редколегії збірника наукових праць «Економічна теорія та право» 
(засновник і видавець – НЮУ імені Ярослава Мудрого).     

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019  № 612 
збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань 
України, категорія «Б», в яких можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 
з економічних та юридичних наук. 

 
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): - 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: - 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: - 

https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: - 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: - 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 
протокол № 3 від 25 листопада 2021 р.  
 
 
       Д.е.н., професорка,  
       кафедри економічної теорії                                              Гриценко О.А. 
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