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1. Товкун Ігор Миколайович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

3. Особливості експортно-імпортних операцій  – 1,5 друк. арк. 

4. Особливості експортно-імпортних операцій з застосуванням режиму 

вільної торгівлі – 1,6 друк. арк. 

      4.1. Зміст роботи впроваджено в курсі лекцій по господарському праву та 

наукових доповідей – 1,6 друк. арк. 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

 Здійснено комплексне дослідження міжнародних засобів дії режиму 

вільної торгівлі. 

 Виявлено ряд основних проблем законодавчого регулювання режиму 

вільної торгівлі. 

 Визначені основні тенденції розвитку європейського корпоративного 

права. 

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

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

 № 6210 від 17.03.2017 про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, 

що виникли при прийнятті Закону України "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного 

клімату в Україні" від 21 грудня 2016 року № 1797- VIІI 

 № 6292 від 05.04.2017 про внесення змін до Закону України "Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" (щодо удосконалення окремих положень 

та відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

 №  6063-д  від 14.04.2017 про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення належного рівня соціального захисту 

родин з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій 

дітям   

 № 6063-д/П від 14.04.2017 про прийняття за основу проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми та 

встановлення справедливих соціальних гарантій дітям 

 № 6528 від 31.05.2017 про внесення змін до Регламенту Верховної 

Ради України щодо посилення ролі комітетів Верховної Ради України 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61366
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61510
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61640
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61641
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61933


 № 4646-двід 16.06.2017 про внесення змін до Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо 

удосконалення деяких положень)  

 № 6693 від 12.07.2017 про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розвитку виробництва терруарних вин та 

натуральних медових напоїв 

 № 7055 від 01.09.2017  про ринки капіталу та регульовані ринки 

 № 7115 від 15.09.2017 про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо зупинення 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному 

реєстрі податкових накладних  

 № 6016-двід 23.10.2017 про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність   

 № 6776-д від 14.11.2017 Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2018 році. 

 

5.2.Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – не рецензував. 

5.3.Комітет з податкової та митної політики Верховної Ради України – 

консультант  з правових питань (січень 2013 р. по теперішній час). 

5.4.Робота консультантом інших вищих державних органів влади – не 

здійснював. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів – не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України  та їх рецензування – не готував. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не здійснював. 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян – не готував. 

7. Депутатом місцевої  ради ніколи не обирався  та  до складу  органів  

місцевого  самоврядування  не входив. 

8. Участь у конференціях, семінарах  

 17 лютого  2017 р. (м. Київ, готель «Козацький») Конференція: 

"Земельні відносини в 2017 році". 

 16 листопада 2017 р.(м. Харків, вул. Пушкінська 77) конференція 

кафедри господарського права НЮУ ім. Ярослава Мудрого разом з 

Харківською міською радою. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62044
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62246
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62443
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62549
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62776
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62878


 29 листопада 2017 р.  (м. Київ,  вул. В.Гетьмана 1-А конференц-

центр Exit Games) конференція: "Нові процесуальні кодекси – 

КАС,ГПК,ЦПК. Зміни до КПК ". 

  

9. Видавнича діяльність (монографія, статті, навчальні посібники та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

 «Актуальний стан та пріоритетні напрямки іноземного інвестування в 

Україну», Право та інноваційне суспільство №9, Харків, 2017 р. – 0,6 

друк. арк.; 

 «Особливості режиму вільної торгівлі в рамках Угоди про зону вільної 

торгівлі між Україною і Канадою (CUFTA),переваги укладання 

Україною угод по зону вільної торгівлі з іншими країнами»  - Приватне 

та публічне право №4, Суми, 2017 р. – 0,8 друк. арк.; 

 «Правове регулювання положень стосовно технічних регламентів 

угоди в частині всеохоплюючої та поглибленої зони вільної торгівлі 

між Україною та ЄС» тези конференції «Господарсько-правове 

забезпечення інноваційного інвестування:проблеми та пропозиції», 

Харків, 2017 р. – 0,2 друк. арк. 

10. Членом редакційної колегії будь-якого видання не являюсь. 

11. Членом спеціалізованих вчених рад не являюсь. 

12. Опонентом дисертаційних захистів в звітному році не був. 

13. Відгуки  на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські не 

готував.  

14. В звітному році лауреатом/стипендіатом  не був. 

15. В звітному році відзнак не отримував.  

16. З закордонними організаціями в звітному році не співпрацював. 

17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймав.    

 

 

       _______________ доц. І.М. Товкун 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 

№ 4  від   27 листопада  2017 р. 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права         _____________  проф. Задихайло Д.В. 



  

 

 


	10. Членом редакційної колегії будь-якого видання не являюсь.

