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1.  Кудрявцева Вікторія Вікторівна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент. 

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

Місце інвестиційного законодавства в системі джерел господарського права 

України. – 1.5 друк. арк. 

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

Місце інвестиційного законодавства в системі джерел господарського права 

України. – 1 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

та ін.). – підготовлено аналітичні матеріали (загальний обсяг – 1 друк.арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

- встановлено, що за своєю сутністю, механізм формування правової 

інвестиційної політики опосередковує процес трансформації завдань економічної 

інвестиційної політики - об’єктами якої є такі категорії як інвестиційний ринок, 

інвестиційні товари, інвестиційний ефект, інвестиційні ризики, рівновага між 

інвестиційним попитом та інвестиційною пропозицією в контексті регулюючої 

ролі держави - в завдання правової інвестиційної політики. 

- відзначено, що господарсько-правові засоби реалізації державної 

інвестиційної політики можуть бути приватноправового та публічно-правового 

контексту. До господарсько-правових засобів приватноправового контексту 

відноситься, в першу чергу, встановлені законодавцем правові особливості 

створення та організаційно-правові форми спеціальних суб’єктів господарювання. 

- підкреслено,що важливим компонентом інвестиційної політики є 

пріоритетні сфери та об’єкти її здійснення, до яких у сучасних умовах побудови 

соціально орієнтованої моделі як світової, так і національних економік в першу 

чергу відносяться не лише перспективні з позиції інтенсивності власного розвитку 

та генерування економічного зростання в пов’язаних видах діяльності галузі 

реального сектору економіки, а й об’єкти соціальної, виробничої та ринкової 

інфраструктури, природоохоронна діяльність, покликані створювати можливість 

стійкого суспільного розвитку. 

- актуалізовано проблему законодавчого забезпечення інноваційного 

інвестування, необхідність забезпечення саме інноваційного характеру 

економічного розвитку ґрунтується на усвідомленні того, що він є чи не єдиним 

шляхом вирішення проблеми зростання конкурентоздатності національної 

економіки. 

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. 
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5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. – Участі не 

приймала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. – Участі 

не приймала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. – Участі не приймала. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. –Участі не приймала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. – Участі не приймала. 

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 (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення). 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна система та 

інформаційні технології в сучасній науці», м. Харків, 20 жовтня 2017 року. 

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

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

Стаття: 

1.Окремі завдання щодо удосконалення інвестиційного законодавства України // 

Право та інновації: наук.-практ. журн./ редкол. С.В. Глібко та інш. – Харків: 

Право,2017. - №3(19). – С.43-49. – 0,7 друк.арк. 

Тези: 

1. Механізм реалізації державної інвестиційної політики // Всеукраїнська науково-

практична конференція «Інноваційна система та інформаційні технології в 

сучасній науці», м. Харків, 20 жовтня 2017 року. – 0,3 друк, арк. 

  

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

даних Scopus, Web of Science. – 1 стаття – 0,7 друк. арк. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних. 

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 (вказати повну назву 

стипендії/премії). – Не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. – Не співпрацювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – Участі не 

приймала.  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – Не отримувала. 

 

 

                _____________ас. Кудрявцева В.В.  

 

           Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 4 від 27.11.2017 р.  

 

 

 

Зав. кафедри 
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