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ЗВІТ
про витрачання бюджетних коштів 

Академією правових наук України у 2005 році
Академія правових наук України згідно з чинним законодавством є вищою державною науковою 
організацією України, що організовує і здійснює фундаментальні дослідження в галузі держави і 
права. Всього на цей час в АПрН України діють 7 бюджетних установ. Загальна кількість працюючих в 
Академії станом на 01.01.2006 складає 425 чол., в тому числі 300 наукових працівників, серед яких 70 
докторів наук та 120 кандидатів наук.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” затверджено показники бюджетного 
фінансування Академії правових наук України загальним обсягом 11832,8 тис.грн., у тому числі за 
загальним фондом - у сумі 9962,9 тис.грн., за спеціальним фондом у сумі - 1869,9 тис.грн. Зазначені 
кошти спрямовувалися на забезпечення статутної діяльності АПрН України за 5 бюджетними 
програмами. 

У 2005 році до АПрН України з усіх джерел фінансування надійшло 11458,1 тис.грн. Із загального 
фонду Державного бюджету Академією було профінансовано в обсязі 9962,9 тис.грн., що склало 
100% від планових річних показників.

Понад асигнування, що були виділені із загального фонду Державного бюджету, наукові установи 
Академії самостійно отримали ( спеціальний фонд бюджету) 1495,3 тис.грн., що склало 13 % загального 
обсягу надходжень.

Спеціальний фонд бюджету АПрН України у 2005 році формувався згідно з чинним законодавством 
за рахунок таких надходжень: 

• плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними 
повноваженнями (проведення наукових робіт за рахунок власних коштів організацій - 
замовників, проведення наукової експертизи, та інших цілей);

• плата за надання в оренду майна;

• за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки, 
кошти для виконання окремих доручень від організацій чи фізичних осіб).

За 2005 рік загальні касові видатки Академії склали 11209,1 тис.грн. При цьому видатки загального 
фонду бюджету становили 9845,3 тис. грн., спеціального фонду 1363,8 тис.грн. (зведені відомості про 
витрачання коштів Державного бюджету у 2005 році наведені у Таблиці №1).

Інформація про використання коштів Державного бюджету України Академією правових наук України 
у 2005 році в розрізі бюджетних програм наведена у Таблиці № 2.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї було витрачено 6834,5 тис. грн., або 61 % всіх 
видатків. Причому, якщо у загальному фонді частка видатків на заробітну плату з нарахуваннями 
становила 65 % (6395,4 тис.грн.), то у спецфонді - 31 % (426,8 тис.грн.).

На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг використано 1305,4 тис. грн. (12%). 



На це пішло 5,3% загального та 57% спеціального фонду.

76,7 тис.грн. (1%) було витрачено на відрядження (0,3% загального та 3% спецфонду).

На оплату комунальних послуг установи Академії витратили 119,5 тис.грн. (1 %). 

На придбання обладнання установами Академії було витрачено 217,6 тис.грн. (2 %), з яких 119,2 тис.
грн. коштів загального і 98,4 тис.грн. спеціального фонду бюджету. 

Витрачання бюджетних коштів здійснювалось для забезпечення наступних напрямів роботи Академії:

І. Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права . 

За рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечено виконання 14 тем 
фундаментальних наукових робіт. Середні витрати на фінансування однієї тими фундаментальних 
досліджень за загальним фондом становили у 2005 році 306,3 тис.грн.

У рамках цієї бюджетної програми отримано низку результатів, які стали вагомим внеском у розвиток 
юридичної науки, зокрема:

• Проблеми права і влади у суспільствах, що трансформуються: міждисциплінарний аналіз: 
Монографія / Панов М.І., Данильян О.Г., Максимов С.І. та ін.; За заг. ред. проф. М.І. Панова, 
О.Г. Данильяна. - Х.: Право, 2004. - 419 с. 

• Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. - Харків: 
Право, 2005. - (19 д.а.).

• Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У двох томах. За ред. О. В. Дзери, 
Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. - Т. 1. К.: Юрінком Інтер, 2005. - 832 с.

• Борисов В.І., Баулін Ю.В., Дорош Л.В., Лемешко О.М., Перепелиця О.І. Організований 
наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності). Х.: Право, 2005. 

ІІ. Підготовка наукових кадрів у сфері законодавства. 

В рамках цієї програми фінансувався напрямок діяльності Академії по підготовці наукових кадрів. 
Середньорічна чисельність аспірантів у 2005 році становила 11 осіб; прийом в аспірантуру у 2005 році 
склав 3 осіб, випуск становив відповідно 3 осіб. 

ІІІ. Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері удосконалення законодавства.

Установами Академії правових наук України у 2005 році продовжувалось виконання 3 державних 
програм, затверджених Кабінетом Міністрів України, а саме: “Конституційно-правовий статус органів 
державної влади та проблеми державно-правової конфліктології”, “Проблеми формування, організації 
та функціонування промислово-фінансових груп в сфері підприємницької діяльності”, “Житлове право 
у світі ринкових перетворень: стан та напрямки вдосконалення на сучасному етапі в Україні”. 

Результати досліджень втілені у низці монографічних робіт, зокрема:

• Політико-правові інститути сучасності: структура, функції, ефективність / За ред. М. І. Панова, 
Л. М. Герасіної. - К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2005. - 384 с. (у співавторстві)

• Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні / Відп. за вип.: 
Ю. М. Грошевий, М. І. Панов. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. - 651 с. (у співавторстві).

• Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні: Монографія 
/ За ред. М. К. Галянтича. - К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 
2005. - 224 с.



ІV. Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері 
боротьби зі злочинністю.

Інститутом вивчення проблем злочинності АПрН України у 2005 році продовжувалось виконання 
державної цільової програми, затвердженої Указом Президента України від 25.12.2000р. № 1376/2000 
“Про комплексну програму профілактики злочинності 2001-2005 р.р.”. Найпомітнішими науковими 
працями у 2005 році стали:

• Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми: Монографія / За заг. Ред. В. І. 
Борисова, Н. О. Гуторової. - Харків, 2005.

• Кальман А., Христич И. Понятийний аппарат современной криминологии: терминологический 
словарь / Под общей редакцией В. В. Голины. - Х.: Гимназия, 2005.
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 Видатки - всього 9962,9 9845,3 1869,9 1363,8
 У тому числі:     

1000 Поточні видатки 9843,7 9726,1 1724,2 1265,4

1110 Оплата праці працівників 
бюджетних установ 1323,3 1310,6 21,8 5,4

1120 Нарахування на зарплату 482,9 401,3 7,8 1,7

1130
Придбання предметів 
постачання іматеріалів, 
оплата послуг та інші 

видатки 
321,0 312,3 184,2 99,6

1140 Видатки на відрядження 13,6 13,0 1,4 1,3

1160 Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв 45,3 39,9 10,8 10,8

1171
Дослідження і розробки, 
окремі заходи розвитку 
по реалізації державних, 
(регіональних) програм 

4981,1 4974,3 1495,2 1144,4

1300 Субсидії і поточні трансфери 2676,5 2674,8 3,0 2,2

2000 Капітальні видатки 119,2 119,2 145,7 98,4



Таблиця 2. 
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6581020
Наукова і організаційна 
діяльність президії Академії 
правових наук України 

4888,4 4779,0 274,7 176,6

6581030
Фундаментальні 
дослідження у сфері 
законодавства і права 

4294,2 4287,6 1526,6 1160,4

6581040 Підготовка наукових кадрів у 
сфері законодавства 62,7 61,3 68,6 26,8

6581050
Розробка найважливіших 
новітніх технологій у 
сфері удосконалення 
законодавства 

225,7 225,5 - -

6581060

Державні науково-технічні 
програми та наукові частини 
державних цільових 
програм у сфері боротьби зі 
злочиннстю

491,9 491,9 - -

Всього: 9962,9 9845,6 1869,9 1363,8


