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1.  Кудрявцева Вікторія Вікторівна 

2.  Кандидат юридичних наук, асистент.  

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

«Окремі завдання щодо удосконалення інвестиційного законодавства 

України» (1,5 друк. арк.). 

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

«Окремі завдання щодо удосконалення інвестиційного законодавства 

України» (1,5 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). Статті та тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Визначено, що для формування спеціального механізму 

господарсько-правової реалізації інвестиційної політики держави необхідно 

визначитись із розробкою та прийняттям документу, що фіксував би зміст 

такої політики. Таким документом (документами) мають бути, по-перше, 

Державна стратегія інвестиційного розвитку національної економіки на 

період до…, а також Державна програма інвестиційного розвитку 

національної економіки на період до … . Зазначені документи повинні 

містити обов’язковий структурний компонент законодавчої політики 

держави у сфері інвестиційного розвитку з чітким алгоритмом модернізації 

чинного господарського законодавства у сфері інвестиційних відносин.  

2. Зазначено, що формування такого законотворчого сегменту 

державних документів передбачає наявність попередньої широкої наукової 

дискусії щодо завдань, методів та сегментації національної інвестиційної 

політики держави та пріоритетних господарсько-правових засобів її 

реалізації, що мають бути застосовані в сучасних умовах.  

3. Досліджено, такими сегментами, що передбачають створення 

особливих правових режимів інвестиційної діяльності можуть бути 

інвестиційні проекти у сфері оборонно-промислового комплексу, 

інфраструктурних  об’єктів загальнодержавного значення, інвестування в 

інноваційні проекти, що мають мультиплікаційне значення для національної 

економіки в цілому, в тому числі і такі, що реалізуються на засадах 

державно-приватного партнерства тощо. 

4. Доведено, що універсальним законодавчим засобом реалізації 

інвестиційної політики держави є кодифікація інвестиційного законодавства 

України, що має систематизувати зазначені правові засоби. 



5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не 

проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не 

проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Узагальнення практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень не проводилося. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалися. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та у їх рецензуванні не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Відповіді (висновки) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян не готувалися. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

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

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

друкованих аркушів. 



 Наукові статті:   

 1. Кудрявцева В.В. Господарсько-правові засоби реалізації державної 

інвестиційної політики. Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: 

С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018. №4(24). С. 76-82. (0,7 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Детермінанти модернізації національної системи вищої юридичної 

освіти \\ Компетентнісний підхід і якість вищої юридичної освіти: тези 

доповідей та повідомлень учасників ХІІ конференції школи педагогічної 

майстерності Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого / за заг. ред. В. В. Комарова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2018. 200 с. (0,4 друк.арк.). 

2. Державна інвестиційна політика: засоби реалізації в сучасних 

умовах // Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення 

господарської діяльності: Круглий стіл, м. Харків, грудень 2018р. 162 с. (0,4 

друк.арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.  

Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

відсутні. 

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

наукометричних базах.  

Публікації у інших наукометричних базах даних відсутні. 

Вказати список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор: 

  Публікації у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, відсутні. 

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

Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не був. 

13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські. 

 Відгуки на дисертації (рецензії) та автореферати не надавались. 

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

назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 



17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

 Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Відзнаки та нагороди у звітному році не отримував. 

 

                

          ____________ ас. Кудрявцева В.В. 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  

протокол  № 4   від  5 грудня 2018 року. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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