
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА  

ЗА 2020 РІК 

 

1. Григоренко Дмитро Артурович; 

2. к.ю.н., асистент кафедри Історії держави і права України і зарубіжних країн; 

3. Адміністративні заходи регулювання торгівлі в Україні, 1,5 д.а.; 

4. Адміністративні заходи регулювання торгівлі в Україні, 0,7 д.а.; 

4.1. Один розділ монографії,  одна стаття, двоє тез доповіді; 

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

сучасному етапі комплексним науковим дослідженням процесу застосування адміністративних заходів 

в регулюванні торгівлі в Україні, в якому з’ясовано сутність та особливості здійснення торгівлі, 

розглянуто основні чинники, що визначали напрям державної політики щодо торгівлі; 

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. Участь у: 

 Круглому столі «Державотворчі процеси в Україні і зарубіжних країнах» (до 30-річчя прийняття 

Декларації про державний суверенітет України 1990 року), м. Харків, 03 червня 2020 р. Харків, 

2020; 

 Міжнародній науковій конференції (23 листопада 2020 р.) «Юридична осінь 2020», м. Харків; 

9. Видавнича діяльність: 

 Підготовка монографії за результатом захисту дисертації: Законодавче регулювання торгівлі в 

Україні за часів НЕП (1921-1929 рр.) 

 Григоренко Д.А. Реформи оподаткування приватної торгівлі в Україні в перші роки нової 

економічної політики. Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні і зарубіжних 

країнах» (до 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України 1990 року), м. 

Харків, 03 червня 2020 р. Харків, 2020, С. 46-48; (0,2 друк арк.) 

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

2020. - № 5. – С. 63-70. – 0,5 д.а. 
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9.1. Редакція статті на тему: «Аналіз розвитку ринку землі в Європейських державах» для 

журналу Scopus (економіко-правова спрямованість). 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. -  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Ні. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). Ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Ні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Ні. 

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

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