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1.  Кудрявцева Вікторія Вікторівна. 
2.  Кандидат юридичних наук, асистент кафедри господарського права. 

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

«Оборонно-промисловий комплекс як об′єкт господарсько-правового 
регулювання» (1,0 друк. арк.) 

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

«Оборонно-промисловий комплекс як об′єкт господарсько-правового 

регулювання» (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.  

Зазначено, що укладання рамкової угоди має важливе значення як для 

замовника так і для учасників процедури публічних закупівель та має ряд 

переваг, зокрема таких як прозорість діяльності, спрощення механізмів 
закупівель, швидкість укладання договорів на другому етапі, можливість 

зниження ціни за одиницю товару при зменшенні ціни на ринку, можливість 

корегування особи постачальника.  
З′ясовано, що рамкові угоди мають переваги порівняно із попереднім 

договором, адже при укладанні рамкових угод, особа не має своїм обов’язком 

подальше укладання конкретного договору стосовно замовлення товарів, 

послуг чи робіт, адже сам рамковий договір виступає організаційно-
правовою основою ділової співпраці сторін. Укладення рамкової угоди 

спрощує та прискорює процедуру подальшого укладання конкретних 

договорів, оскільки сторони уже визначилися із тими засадами, на яких буде 
функціонувати їх співробітництво. 

Виявлено певні недоліки рамкових угод, такі як те що замовники не мають 

можливості самостійно приймати рішення про вибір однієї з конкурентних 

процедур, а тому повинні укладати договори на закупівлю з тими 
учасниками, які часто не виконують договірні зобов’язання. Окрім цього, 

укладаючи договори про закупівлю з учасниками, єдиним критерієм відбору 

яких є найнижча ціна на товар, якість таких товарів може виявитися не зовсім 

очікуваною та задовільною.  
Визначено, що у сучасному законодавстві відсутні норми, які б 

закріплювали предмет рамкового договору у певній сфері господарської 

діяльності. 
Досліджено, що оборонно-промисловий комплекс як об’єкт господарсько-

правового регулювання нині перебуває на шляху змін як правового, так і 

організаційно-господарського характеру, внаслідок яких очікується 
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комплексна перебудова як системи державного управління оборонною 

промисловістю, так і організаційно-виробничої діяльності підприємств 

оборонно-промислового комплексу України. 
Встановлено, що державні оборонні закупівлі та запровадження відкритих 

закупівель концерну «УкрОборонПром», які були переведені на платформу 

«Prozorrо» є головним інструментом державного управління оборонною 

промисловістю, також це є суттєвим наближенням нашої держави до 
стандартів країн-членів НАТО. 

 

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 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). 
Круглий стіл «Актуальні проблеми господарської діяльності в умовах 

розбудови економіки Індустрії 4.0»,  21 травня 2021 року. – м. Харків. 

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

дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів. 

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

базах даних Scopus, Web of Science (окремо). – Участі не приймала. 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних.  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Кудрявцева В.В., Путєвська К.Ю., Зайцев В.Б. Рамкові угоди у сфері 

публічних закупівель // Юридичний науковий електронний журнал № 

10/2021. – С. 213-216. (0,6 друк. арк.); 
Кудрявцева В.В. Оборонно-промисловий комплекс як об'єкт господарсько-

правового регулювання. Актуальні проблеми господарської діяльності в 

умовах розбудови економіки Індустрії 4.0 : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН 

України № 4 за матеріалами круглого столу (м.Харків, 21 травня 2021 року) / 
за ред. О. О. Дмитрик, К. О. Токаревої. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 

2021. С. 206-210. (0,4 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 (вказати повну назву 

стипендії/премії). – Участі не приймала. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. – Участі не приймала. 

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. – Нагороджено 

Почесною грамотою Рішенням Ради Харківської обласної організації Союзу 

юристів України від «05» жовтня 2021 року. 

 
  

                                                   ____________ Вікторія КУДРЯВЦЕВА 

 
                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного       університету     імені     Ярослава  Мудрого,     

протокол № 4   від   03 грудня   2021 р. 

 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                _________   Дмитро ЗАДИХАЙЛО 
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