
1. 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ загальний (Форма 2017-1) 

Національна академія правових наук України 658 

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету 

Комплексний розвиток правової науки, координація та організація проведення  наукових досліджень у галузі держави і права. 
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Найменування показника результату 

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету 

1. Організація наукової діяльності науково-дослідних установ академії, академіків та членів-кореспондентів. 

 2,0  2,0  1,0  1,0 Кількість проведених наукових семінарів і конференцій. од. 

 7,0  7,0  7,0  7,0  7,0 Кількість збірників наукових праць од. 

 27,0  25,0  23,0  23,0  23,0 Кількість публікацій у наукових виданнях од. 

 23,0  22,0  21,0  21,0  21,0 Кількість проектів нормативних актів для органів державної влади в 

розробці яких приймають участь науковці президії 
од. 

2. Комплексний розвиток правової науки; реалізація державної політики у сфері правових досліджень; наукове забезпечення проведення правової реформи; сприяння інтеграції академічної і 

вузівської правової науки. 

 35,0  35,0  35,0  35,0  35,0  Кількість проектів нормативно-правових актів. од. 

 7,0  7,0  10,0  7,0  6,0 Кількість аспірантів осіб 

 1,0  1,0  1,0  1,0 Кількість докторантів осіб 

 35,0  35,0  38,0  35,0  35,0  Кількість розроблених наукових концепцій, теорій, доктрин. од. 

 28,0  28,0  32,0  31,0  27,0  Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-

практичних посібників. 

од. 

 26,0  26,0  26,0  22,0  28,0  Кількість опублікованих збірників коментарів законодавства, 

нормативних актів, наукових статей і тез. 

од. 

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018  і  2019 роки за бюджетними 

програмами (тис. грн.) 
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