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 3.   Тема і обсяг запланованої науково-дослідницької роботи.   

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

друк. арк. 

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

Правовий режим міжурядових угод в сфері торгівельної діяльності – 1,1 

друк. арк. 

 4.1.Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.) 

- 1. Наукова стаття «Порівняння господарсько-правового статусу 

криптовалюти в Україні та світі»(в співавторстві з Приблудою П.М.) –

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»-2020-№4(84) 2 том – 0,6 друк. 

арк. 

   2. Наукова стаття «Особливості правового статусу публічного 

акціонерного товариства» (в співавторстві з Дубровою А.О.) – Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука»-2020-випуск 10(32) – 0,5 друк. арк. 

 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Проаналізовано низку міжурядових угод с сфері торгівельної 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). 

 участь в підготовці  законопроектів не приймав: 

5.2. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Не являюсь. 

 

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, 

семінару, дату та місце проведення). 

- Семінар «Негласні слідчі розшукові дії» ПАТ «Юридична практика» 

31.01.2020р. м.Київ,  вул.Микільсько-Ботанічна 14 

-  Семінар «Дисциплінарна відповідальність адвоката за порушення Правил 

адвокатської етики» Рада адвокатів Київської області 01.03.2020р, м. Київ, 

вул. Саксаганського, 6 

 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Статті: 

1.  «Порівняння господарсько-правового статусу криптовалюти в Україні та 

світі»(в співавторстві з Приблудою П.М.) –Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука»-2020-№4(84) 2 том – 0,6 друк арк 

   2. «Особливості правового статусу публічного акціонерного 

товариства»(в співавторстві з Дубровою А.О.) –Міжнародний науковий 

журнал «Інтернаука»-2020-випуск 10(32) – 0,5 друк. арк. 

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

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

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 2020 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 на госпрозрахунковій основі  

Не приймав. 



 

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

 

 

 

            ____________ доц. Товкун І.М. 

 

 

 

           Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 

№ 6     від   26  листопада 2020 р.                              
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