
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 
 

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. Адміністративні заходи 

регулювання торгівлі в Україні, 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Адміністративні заходи 

регулювання торгівлі в Україні, 1,4 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 
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. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Ні. 

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

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

нормативно-правових актів. Ні. 

5.3.Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

5.4.Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. Ні. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень. Ні. 

6.2.Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. Ні. 

6.3.Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. Ні. 

      6.4.Прочитані лекції практичним працівникам. Ні. 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян. Ні. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Ні. 
8. Участь у: 

Конференції: 
1.Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної теорії та 

практики: наукові дискусії», м. Харків, 27.11.2021 р. 

2.Міжнародна науково-практична конференція «Адвокатура України: сучасний стан та 

перспективи розвитку» м. Харків, 16 грудня 2021 р. 

9. Видавнича діяльність: 

Тези: 
1.Григоренко Д.А. До історії створення Харківської Наради присяжних повірених. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Адвокатура України: сучасний стан та 

перспективи розвитку», м. Харків, с. 46-53. – 0,2 д.а. 

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

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної теорії та 

практики: наукові дискусії», м. Харків, с. 17-23. – 0,2 д.а. 
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9.1.Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science.  

Стаття в Web of Science  
 Hryhorenko, D., Drobotya, Y., Baldzhy, M., Pecheniuk A., Savelchuk I., Kulinich T. // Over-

coming Poverty and Social Inequality in Third World Countries (Latin America, Africa). 

International Journal of Computer Science and Network Security on March 30, 2021, режим 

доступу: http://paper.ijcsns.org/07_book/202103/20210338.pdf - 1 д.а. 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні. 

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

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. 

 

Склав 

асистент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн        Дмитро ГРИГОРЕНКО 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та 

зарубіжних країн 

Протокол №____ від «_____» _________________ 2021 р.  

 

 

Зав. кафедри _______________________________Володимир ГОНЧАРЕНКО 
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