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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Григоренко Дмитро Артурович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук., асистент кафедри 

історії держави і права України і зарубіжних країн. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Правове положення 

торгівлі в Україні в період 1932-1941 рр.»  1,5 д.а. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи «Правове положення 

торгівлі в Україні в період 1932-1941 рр.» 1,75 д.а. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР :наукові статті, тези наукових доповідей. 

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

на сучасному етапі комплексним науковим дослідженням процесу законодавчого 

регулювання торгівлі в Україні в довоєнні часи (1932-1941 рр.), у якому з’ясовано сутність 

та особливості здійснення торгівлі, розглянуто основні чинники, що визначали напрям 

державної політики щодо торгівлі в цей період. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. –– 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). –– 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-

правових актів. –– 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. –– 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. –– 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. –– 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів. 

–– 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування. –– 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. –– 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. –– 

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 (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення). 

 Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» 

(до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого), що відбувся 24.09.2019 р., м. Харків. 

9.Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Тези доповідей: 

 Григоренко Д.А. Харківська допоміжна каса взаємодопомоги присяжних повірених та їх 

помічників (1864-1917 рр.). Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава 

Мудрого). Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С.97-98; - (0,15 д.а.) 

Статті: 

 Григоренко Д.А. «Правове регулювання витіснення приватної торгівлі в Україні на 

завершальному етапі НЕП» // Південноукраїнський правовий часопис. – 2019. - № 3. – С. 16-

21. – (0,8 д.а.) 

 Григоренко Д.А. «Ліквідація приватної торгівлі при згортанні НЕП в Україні» // 

Юридичний бюлетень. – 2019. - № 10. – С. 8-15. – (0,8 д.а.) 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science.  –– 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних. –– 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. –– 

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. –– 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. –– 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. –– 

 

 
Склав  

асистент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн      Д.А. Григоренко 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн   

Протокол № 3  від « 27 » листопада 2019 р.  

 

 

Завідувач кафедри ______________________________________________ В.Д. Гончаренко 

            (підпис, прізвище) 
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№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

Григоренко Д.А. «Правове регулювання витіснення приватної торгівлі в Україні 

на завершальному етапі НЕП» // Південноукраїнський правовий часопис. – 2019. 

- № 3. – С. 16-21; 

Григоренко Д.А. «Ліквідація приватної торгівлі при згортанні НЕП в Україні» // 

Юридичний бюлетень. – 2019. - № 10. – С. 8-15. 

300 

15 

Григоренко Д.А. Харківська допоміжна каса взаємодопомоги присяжних 

повірених та їх помічників (1864-1917 рр.). Матеріали круглого столу 

«Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 

1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого). Асоціація випускників 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Х.: ФОП 

Бровін О.В., 2019. – С.97-98;  

20 

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЮРИДИЧНА 

ОСІНЬ-2019 РОКУ», 29.11.2019 р. 

1. Мацнева О.В., студентка 01-19-10. «Роль Великої Хартії Вольностей у законах 

сучасної Великобританії»; 

2. Нетанадзе А.Р., студентка 01-19-10. «Види власності у Стародавньому Римі»; 

3. Щавінська А.О., студентка 01-19-10. «Три поворотні моменти в історії держави 

і права східної Європи»; 

4. Блинова Д.В., студентка 01-19-10. «Порівняльний аналіз правових норм у 

Руській та Салічній правдах»;   

5. Шмига В.О., студентка 01-19-10. «Статус заміжньої жінки відповідно до 

Законів царя Хаммурапі»; 

6. Головащенко Д., студентка 01-19-08. «Набуття права власності в 

стародавньому Римі»; 

7. Кравчук А.С., студентка 07мп-19-04. «Процес поступової інкорпорації 

Гетьманщини до складу Російської імперії шляхом обмеження у правах». 

 

XXІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА 

ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ», 15.12.2019 р. 

1. Осьмірко І.Р., студентка 07мп-19-04. «Пакти й Конституції прав і вольностей 

Війська Запорізького»; 

2. Житинский А.В., студент 07мп-19-04. «Особенности правосознания населения 

античных городов-государств в северном Причерноморье»;  

3. Шурда Д.Г., студент 01-19-09. «Порівняння злочинів та покарань за Законами 

Хаммурапі» та КК України»; 

4. Алхінді Х.М., студент 07мп-19-04. «Поширення християнства на українських 

землях за часів Київської Русі»; 

5. Кривний В.Є., студент 01-19-09. «Здобутки та втрати Якобінської диктатури»; 

6. Орурцов Є.Д., студент 07мп-19-04. «Українська Держава П. Скоропадського. 

Шлях від піднесення до національної катастрофи»; 

7. Попович Д., студентка 01-19-10. «Причини, характер та рушійні сили Великої 

Французької Революції»; 

8. Івченко А.С., студентка 01-19-09. «Новий курс Ф.Д. Рузвельта»; 

9. Бірюкова К., студент 01-19-09. «Перший етап Великої Французької Революції в 

1789-1794 рр. Декларація прав людини і громадянина»; 

10. Марченко В.М., студентка 01-19-09. «Держава і право країн Стародавнього 

420 
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Сходу»; 

11. Голубенко М.О., студентка 01-19-09. «Кароліна 1532 р.»; 

12. Лєбєдєва А.Ю., студентка 01-19-09. «Римське право і сучасне європейське 

право»; 

13. Хижко В.В., студент 01-19-09. «Феодальне право Франції»; 

14. Сербіна Є.В., студентка 01-19-09. «Злочини та покарання за Салічною 

Правдою».   

            Всього:  740 
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