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4. «Правовий статус учасників цивільних правовідносин в УСРР в період НЕПу» – 1,6 д.а. 

4.1. Наукові статті, наукове повідомлення. 

4.2.Здійснено комплексний історико-правовий аналіз законодавства, спрямованого на регулювання 

правового статусу господарських товариств в період нової економічної політики в УСРР, визначено 

порядок їх заснування та межі їх господарської самостійності. 

5. –– 

5.1 –– 

5.2.  –– 

5.3. –– 

5.4. –– 

6. –– 

6.1.     –– 

6.2. –– 

6.3. –– 

6.4. –– 

6.5. –– 

7. –– 

8. Участь у: (вказати дату, місце та повну назву). Вказати ОКРЕМО міжнародні і всеукраїнські конференції. 

А) –– 

Б) –– 

В) Міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах» 

(до 100 річчя утворення Української Народної Республіки) 23.11.2017 р., Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого; 

Г)   Міжнародна науково-практична конференція «Новий шлях розвитку» (Międzynarodowa konferencja naukowo-                            

praktyczna Nowy sposób rozwoju) 30.11.2017, Познань, Польща. 

9. Видавнича діяльність (1,6 д.а.): 

Статті: 

 Васильєв Є.О. Відновлення акціонерного підприємництва в УСРР в період нової економічної політики / Є.О. 

Васильєв // Юридичний електронний науковий журнал. – 2017. – №6. Режим доступу: http://lsej.org.ua – 0,65 д.а. 

 Vasyliev I.O. Legal regulation of creation and activities economic partnership in UkrSSR during the NEP // Zbiór 

artykułów naukowych. Z 40 Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej 

organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych « Nowy sposób rozwoju » 

(30.11.2017) - Poznan, 2017. – 0.75 д.а 
 

Тези наукових доповідей 

Васильєв Є.О. Законодавче регулювання акціонерного підприємництва в УСРР в період НЕП / Матеріали 

міжнародної наукової конференції «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах» (до 100 

річчя утворення Української Народної Республіки); В. Гончаренко. – 2017. (0,2 д.а). 

 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

 Васильєв Є.О. Відновлення акціонерного підприємництва в УСРР в період нової економічної політики / Є.О. 

Васильєв // Юридичний електронний науковий журнал. – 2017. – №6. – С.12-16. – Режим доступу: 

http://lsej.org.ua – 0,65 д.а. Юридичний електронний науковий журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща). 

 Vasyliev I.O. Legal regulation of creation and activities economic partnership in UkrSSR during the NEP // Zbiór 

artykułów naukowych. Z 40 Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej 
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organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych « Nowy sposób 

rozwoju » (30.11.2017) - Poznan, 2017. – 0.75 д.а (Видання включено до РІНЦ) 
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             Васильєв Є.О. 


