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1. Кудрявцева Вікторія Вікторівна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент. 

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

«Господарсько-правове забезпечення інвестиційної безпеки держави». (1,0 друк. 

арк.) 

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

«Господарсько-правове забезпечення інвестиційної безпеки держави». (1,0 друк. 

арк.) 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 

ін.). – Стаття, тези. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

- встановлено, що відсутність чіткої та системної визначеності в законодавстві 

України правового механізму державного регулювання економічних відносин, у 

тому числі інвестиційних є недоліком, який відверто знижує можливості держави 

ефективно впливати на економічні процеси, а відтак і її здатність виконувати свої 

функціональні обов’язки у сфері економічної та інвестиційної безпеки; 

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

складу національної економічної безпеки країни полягає у системному запобіганні 

загрозам критичного дефіциту інвестиційних ресурсів за рахунок створення та 

державної підтримки відповідного правового інвестиційного порядку; 

- виявлено, що проблема забезпечення інвестиційної безпеки є особливо 

актуальною для України, в контексті подолання деформацій в структурі економіки, 

здійснення оновлень продукції та виробничого апарату у промисловості, освоєння 

нових технологій та видів господарської діяльності; 

- зазначено, що у сучасному законодавстві таке поняття як національна 

інвестиційна безпека нажаль досить відсутнє;  

- виділено негативні характеристики в інвестиційній сфері України, які 

загрожують інвестиційній безпеці держави: неефективна інвестиційна політика 

держави, про що свідчить небажання багатьох суб’єктів господарювання працювати 

в легальному секторі; недосконалість нормативно-правової бази щодо інвестиційної 

сфери; несприятливий інвестиційний клімат; правова нестабільність; корупція; 

неадекватний податковий тиск; відсутність розвинутої інфраструктури  

інвестиційного ринку; відсутність програми налагодження ефективного 

співробітництва з іноземним інвестором тощо.  

 

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

не приймала. 

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. 
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5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 

України. – 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 наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду 

та Конституційного Суду України. – 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).  

 II Всеукраїнська конференція «Стратегії підприємницької діяльності в 

інтересах сталого розвитку малого і середнього інноваційного підприємництва», 16 

листопада 2020 року. – м. Харків. 

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

перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

 

Кудрявцева В.В., Бернацька Ж.П. Кодекс Украіни з питань банкрутства як спроба 

антикорупційного реформування системи неплатоспроможності// міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» № 10(32)/ 2020. – С. 38-

43. (0,6 друк. арк.); 

- Кудрявцева В.В. Господарсько-правове забезпечення інвестиційної безпеки 

держави // Стратегії підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку 

малого і середнього інноваційного підприємництва : зб. наук. пр. № 2 за 

матеріалами ІІ круглого столу (м. Харків, 16 листопада 2020 року) / за ред. А. В. 

Стріжкової. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. (0,4 друк.арк.). 

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

даних Scopus, Web of Science. – Участі не приймала. 

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

базах даних. – Участі не приймала. 

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. – Участі не приймала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – Участі не 

приймала. 

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 № 6     від    

26 листопада     2020 р. 

 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                      _________     проф. Задихайло Д.В. 
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