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1. Кудрявцева Вікторія Вікторівна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент. 

3. Господарсько правове забезпечення інвестиційної політики держави - 1,5 

друк.арк. 

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

праввове забезпечення інвестиційної політики держави, 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. 

- зазначено, що поняття національної інвестиційної безпеки, яке входить до 

складу національної економічної безпеки країни в цілому, полягає у системному 

запобіганні загрозам критичного дефіциту інвестиційних ресурсів за рахунок 

створення та державної підтримки відповідного правового інвестиційного 

порядку, що має забезпечувати функціонування інвестиційного ринку в режимі 

дотримання принципу свободи інвестиційної діяльності і водночас – реального 

забезпечення національної економіки інвестиціями в необхідних кількісних та 

якісних параметрах, для розширеного відтворення конкурентоспроможного 

суспільного виробництва на інноваційній основі, без застосування механізмів 

надмірної примусової експлуатації трудових, інтелектуальних, фінансових і 

природних ресурсів країни та виникнення надмірної залежності від інвестиційної 

політики недиверсифікованих суб’єктів іноземного інвестування; 

- визначено, що інвестиційна складова – це особлива підсистема економічної 

безпеки, що створює передумови для найкращого використання соціально-

економічних відносин у розвитку і науково-технічному відновленні продуктивних 

сил суспільства через активну інвестиційну діяльність. При дослідженні 

структури інвестиційної складової ми пропонуємо враховувати: включення 

інвестиційної складової в систему економічної безпеки України; диференціацію 

інвестиційної складової за різними рівнями економіки (країна, регіон, галузь, 

підприємство); властивість синергізму, тобто інвестиційна складова економічної 

безпеки країни не є простою сукупністю інвестиційних складових економічної 

безпеки регіонів і підприємств; формування інвестиційної складової під впливом 

багатьох об’єктивних факторів; виникнення різних ризиків як наслідок 

відповідних умов; 

- доведено необхідність розробки та обґрунтування системи вихідних понять, 

пов’язаних з господарсько-правовим забезпеченням реалізації інвестиційної 

політики держави: інвестиційний ринок, інвестиційна політика держави, правова 

інвестиційна політика держави, законодавча інвестиційна політика держави, 

механізм формування правової інвестиційної політики держави, правовий 

інвестиційний порядок та національна інвестиційна безпека тощо; 

- виявлено, що в сучасному законодавстві проблема визначення національної 

інвестиційної безпеки є прогалиною, яку необхідно заповнити. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.  

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

приймала. 
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5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. – Участі не приймала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень.   Не приймала участь. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

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

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. 

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). 

- Круглий стіл «Завдання господарсько-правової політики держави в умовах 

четвертої промислової революції», м. Харків, 20 березня 2019 р.; 

- ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції» 30 травня 2019р., м. Харків;  

- Круглий стіл « Актуальні напрями модернізації господарсько-правової 

політики держави», 11 грудня 2019 р., м. Харків. 

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

перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

- Кудрявцева В.В. Інвестиційне законодавство України та національна 

інвестиційна безпека // Право та інноваційне суспільство: електрон.наук.вид. 

2019. №2(13). (0,7 друк арк.); 

- Умови господарсько правової реалізації державної інвестиційної політики // 

Матеріали Круглого столу «Завдання господарсько-правової політики держави в 

умовах четвертої промислової революції», м. Харків, 20 березня 2019 р./ редкол.: 

А.П. Гетьман, Д.В. Задихайло, Ю.І. Остапенко, Т.І. Швидка; НЮУ імені Ярослава 

Мудрого. – Х.:ФОП Бровін О.В., 114 с. (0,3 друк арк.); 

- Інвестиційна складова економічної політики держави // Матеріали ХХ 

Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції». Том №2. Асоціація випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – 240 с. ( 0,25 

друк. арк.); 

- Господарсько правове забезпечення інвестиційної політики держави // Круглий 

стіл « Актуальні напрями модернізації господарсько-правової політики держави», 

11 грудня 2019 р., Харків. ( 0,25 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 даних. − Публікації у інших наукометричних базах даних відсутні. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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. – Участі не 

приймала. 

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  № 5  від   05 грудня    

2019 року. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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