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2. Кандидат юридичних наук, асистент 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

Господарсько-правові засоби реалізації державної інвестиційної політики. 
 – 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
Господарсько-правові засоби реалізації державної інвестиційної політики. 
 – 1,3 друк. арк. 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень та ін.). 
- підготовлено аналітичні матеріали ( загальний обсяг – 1,3 друк. арк.). 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
- встановлено, що метою інвестиційної політики держави є створення 
привабливого інвестиційного клімату і розвиток інфраструктури 
інвестиційної діяльності для забезпечення сталого економічного зростання та 
підвищення життєвого рівня населення. Але мета інвестиційної політики, з 
точки зору дослідників економічної теорії, не є постійною, а може 
змінюватись залежно від умов економічного розвитку країни. Визначення 
основних напрямків економічної політики держави має надзвичайно важливе 
значення, адже кожний з них має стати центром системи, що утворює певну 
конфігурацію об’єднаних засобів державного регулювання, що спрямовані на 
ефективне виконання тієї чи іншої функції держави у галузі ринкових 
економічних відносин. 
- визначено, що напрями економічної політики такі як, структурно-галузева, 
амортизаційна, податкова, грошово-кредитна політика тощо є безпосереднім 
чином взаємопов’язаними з інвестиційною політикою і обумовлюють одна 
одну. Більш того, названі напрями економічної політики можуть бути 
представлені як складна ієрархічна система, в якій виникають власні 
внутрішні ефекти функціонування. Як наслідок виникають питання: 
господарсько-правового забезпечення реалізації інвестиційної політики 
держави; визначення такого специфічного об’єкту державної інвестиційної 
політики як інвестиційний ринок; правового визначення інвестиційної 
політики держави; виокремлення такої складової державної інвестиційної 
політики, що входить водночас до складу і загально-правової політики 
держави, як правова інвестиційна політика держави.  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). - Участі 
не приймала. 



5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів. - Участі не приймала. 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. - Участі не 
приймала.  
5.4. Робота консультантом інших вищих державних органів влади. - Участі 
не приймала. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень. - Не проводила. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 
інших державних органів. - Не готувала. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування. - Не брала участі. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. - Участі не приймала. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 
та місцевого самоврядування, організацій та громадян. - Участі не приймала. 
7.Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). - Участі не 
приймала. 
8. Участь у конференціях, семінарах.  

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Правове 
забезпечення розвитку національних інноваційних систем в умовах 
глобалізації», м. Харків, 14 листопада 2016 р.; 

ІІІ Регіональна науково-практична конференція «Завдання сучасної 
господарсько-правової політики Української держави», м. Харків, 25 
листопада 2016 року. 
9. Видавнича діяльність (монографія, статті, навчальні посібники та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів. 
           Стаття: 

1.Інвестиційна політика держави як інструмент регулюючого впливу на 
інвестиційну діяльність // Економічна теорія та право/ редкол.: А.П. Гетьман 
та інш. – Х.: Право, 2016. - №4. - 0,7 друк. арк. 

Тези: 
1.Засоби реалізації правової інвестиційної політики та інвестиційний 

ринок // Актуальні питання цивільного та господарського права: збірник 
матеріалів круглого столу, Полтава, 24 грудня 2015р. / НЮУ ім. Я. Мудрого; 
[редкол.: Гетьман А.П., Гуторова Н.О. та ін.] – Полтава: ТОВ «Фірма 
«Техсервіс», 2016. – 88с.  – С. 48-51. – 0,3 друк. арк. 

2.Господарсько-правові засоби реалізації державної інвестиційної 
політики // Правове забезпечення розвитку національних інноваційних 
систем в умовах глобалізації: ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф, м. 
Харків, 14 листопада 2016 р. – 0,3 друк. арк. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. - Участі 
не приймала. 



11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. - Участі не 
приймала. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. - Участі не приймала. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. - Участі не приймала 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом. - Не була. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. - Не співпрацювала. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. - Участі не 
приймала. 
17.Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 
правознавства та Науково-дослідного сектору. - Участі не приймала. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. - Не отримувала. 
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