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 3.   Тема і обсяг запланованої річної  науково-дослідницької роботи.   

Правовий режим міжурядових угод в сфері інвестиційної діяльності -  0,75 

друк. арк. 

 4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи. 

Правовий режим міжурядових угод в сфері інвестиційної діяльності – 0,8 

друк. арк. 

 4.1.Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.). 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Проаналізовано низку міжурядових угод с сфері інвестиційної діяльності 

та особливості визначення країни походження товарів відповідно до окремих 

конвенцій. При цьому зазначено  різні критерії встановлення країни 

походження товарів та підстави їх встановлення. 

    Визначено ряд проблем в законодавчому врегулюванні процедур 

встановлення країни походження товарів.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів : 

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

Приймав участь в підготовці наступних законопроектів: 

-№ 8059 від 23.02.2018 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо справедливого розподілу державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників» 

-№ 8061 від 26.02.2018 р. «Про внесення змін до Закону України «Про 

вибори народних депутатів України»(щодо законодавчого врегулювання 

окремих питань виборів народних депутатів України) 

-№ 8159 від 19.03.2018 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку 

галузі електричного транспорту в Україні» 

-№ 8160 від 19.03.2018 р. «Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в 

Україні» 

-№ 8270-2 від 26.04.2018 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого 

законодавства» 

-№ 8298 від 19.04.2018 р. «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2018 рік» щодо спрямування додатково 

одержаних доходів на фінансування окремих видатків із соціального і 

медичного забезпечення» 



-№ 8415 від 25.05.2018 р. «Про внесення змін до деяких Законів України 

щодо державного регулювання ринку фінансових послуг» 

-№ 8460 від 08.06.2018 р. «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо прийняття Закону України «Про фахову передвищу освіту») 

-№ 8487 від 15.06.2018 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних 

засобів» 

-№ 8488 від 15.06.2018 р. «Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних 

засобів на митну територію України» 

-№ 9252 від 01.11.2018 р. «Про проведення аудиту обґрунтованості  цін і 

тарифів на житлово-комунальні послуги» 

5.2. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Консультант з правових питань комітету з податкової та митної політики 

Верховної Ради України (з січня 2013 р. по теперішній час). 

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 приймав участі. 

6.4. 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 (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

- форум «Форма» Національного агенства України з питань 

виявлення,розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів (АРМА) спільно з Антикорупційною ініціативою ЄС в 

Україні (EUACI) 15.11.2018 р. м.Київ,  готель «Прем’єр палац». 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Статті: 

1.Особливості визначення країни походження товарів згідно умов 

регіональної конвенції про Пан-Євро-Середньоземноморські преференційні 

правила походження/ Юридичний науковий електронний журнал, Запоріжжя, 

2018, №3, 0,8 друк. арк. 



9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

1 Особливості визначення країни походження товарів згідно умов 

регіональної конвенції про Пан-Євро-Середньоземноморські преференційні 

правила походження/ Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя, 

2018,№3, 0,8 друк. арк. 

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

Членом редакційної колегії будь-якого видання не являюсь. 

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

спеціалізованих вчених рад не являюсь. 

12. Опонентом  дисертаційних захистів в 2018 р. не був. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські.  Не готував. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

Не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Не співпрацював. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Не приймав. 

17.Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

Не приймав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році - не отримував. 
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