
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА ЗА 2016 РІК 

 

1. Григоренко Дмитро Артурович; 

2. Асистент кафедри Історії держави і права України та зарубіжних країн; 

3. Правове положення торгівлі в Україні в період 1917-1921 рр., 1 д.а.; 

4. Правове положення торгівлі в Україні в період 1917-1921 рр., 1 д.а.; 

4.1. Наукова стаття; 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що НДР є першим в Україні на 

сучасному етапі комплексним науковим дослідженням процесу законодавчого регулювання 

приватної торгівлі в Україні в 1917-1921 рр., у якому з’ясовано сутність та особливості 

здійснення приватної торгівлі, розглянуто основні чинники, що визначали напрям державної 

політики щодо приватного сектора в торгівлі в цей період; 

5. Ні; 

5.1. Ні; 

5.2. Ні;  

5.3. Ні; 

5.4. Ні; 

6. Ні; 

6.1. Ні; 

6.2. Ні; 

6.3. Ні; 

6.4. Ні; 

6.5. Ні; 

7. Ні; 

8. Міжкафедральний «круглий стіл» «25-річчя проголошення незалежності України», 8 

червня 2016 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

9. Видавнича діяльність - стаття: 

Григоренко Д.А. Правовой статус органов и организаций содействия частной торговле в 

Украине в годы нэп (1922-1929 гг.) / Д.А. Григоренко // Форум права. – 2016. - № 1. - С. 

73-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index; (0,7 д.а.). 

Тези: 
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9.1.  
Григоренко Д.А. Правовой статус органов и организаций содействия частной торговле в 

Украине в годы нэп (1922-1929 гг.) / Д.А. Григоренко // Форум права. – 2016. - № 1. - С. 

73-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index; (0,7 д.а.). 

Ліквідація приватної торгівлі в УСРР при згортанні непу, «Круглий стіл» «25-річчя 

проголошення незалежності України» // Вісник Національної академії правових наук 

України. - 2016. - №2 (85). 0,1 д.а. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн, 

протокол № 3 від 11 листопада 2016 р. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

