
Форма 2 

План діяльності на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим 

Національна академія правових наук України 
 (найменування державного органу (установи) – головного розпорядника бюджетних коштів, що не належить до системи  

центральних органів виконавчої влади) 

1. Мета (місія) 

Координація, організація і проведення фундаментальних наукових досліджень у галузі держави і права, підготовка наукових кадрів. 

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності 

У звітному періоді (2011 р.) наукова та науково-організаційна діяльність Академії здійснювалась відповідно до Статуту Національної академії 

правових наук України, затвердженого постановою КМУ від 26 грудня 2011 року № 1375. У науково-організаційній сфері результатами її діяльності 

стало проведення координації та контролю за виконанням 37 наукових розробок, що провадилися підвідомчими установами. По цій програмі 

досягнуто наступні результати: видано щорічний збірник «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права», участь у розробці 20 

проектів нормативних актів; організація та проведення 5 всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій та семінарів; опублікування 19 

друкованих робіт та 28 публікацій у наукових виданнях. 

У 2012 по програмі 6581020 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України очікуються 

наступні результати: 

проведення координації та контролю за виконанням 41 наукової розробки, що провадилися підвідомчими установами. По цій програмі 

планується досягти наступних результатів: видання щорічного збірника «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права», участь у 

розробці 21 проектів нормативних актів; організація та проведення 6 всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій та семінарів; 

опублікування 20 друкованих робіт та 30 публікацій у наукових виданнях.  

У 2011 році за бюджетною програмою 6581040 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовки наукових кадрів, фінансова 

підтримка розвитку наукової інфраструктури установи Академії досліджували 37 фундаментальних тем. Результатами цієї діяльності стало 

опублікування  43 монографій і підручників, 31 збірника коментаря законодавства, нормативних актів та статей, 409 наукових статей, організація та 

проведення 7 Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій та семінарів. 

 У 2012 році, в результаті дослідження 41 фундаментальної теми, з яких 16 – завершуються, очікується отримання нових знань в галузі держави 

і права, які знайдуть відображення у 52 монографіях і підручниках, 29 збірника коментаря законодавства, нормативних актів та статей, 468 наукових 

статтях, організації та проведенні 14 наукових конференцій та семінарів.  

 

3. Завдання та показники результатів їх виконання 

Найменування показника 

результату виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Звітний період Плановий період 

2011 рік 

(звіт) 

2012 рік 

(затверджено) 

2013 рік 

(проект) 

2014 рік 

(прогноз) 

2015 рік 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Координація тематики дисертаційних досліджень ХХ (1) 

Кількість переліків тем шт. Щорічний 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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дисертаційних досліджень звіт 

Інформаційно-пошукова система 

дисертаційних досліджень у 

галузі держави і права 

шт. Щорічний 

звіт 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Організація і проведення наукових конференцій і семінарів ХХ (2) 

Кількість наукових заходів шт. Щорічний 

звіт 

5,0 6,0 6,0 7,0 5,0 

Участь у наукових семінарах і 

конференціях  

шт. Щорічний 

звіт 

25,0 27,0 30,0 32,0 25,0 

Розробити нові засоби боротьби зі злочинністю ХХ (3) 
Розробка концепцій, теорій, доктрин шт. Щорічний 

звіт 

6,0 9,0    

Кількість випущених монографій, 

підручників, збірників коментарів 

законодавства  

шт. Щорічний 

звіт 

15,0 15,0    

Кількість надрукованих наукових 

статей 
шт. Щорічний 

звіт 

108,0 110,0    

Кількість проведених наукових 

конференцій та семінарів 
шт. Щорічний 

звіт 

2,0 2,0    

Розробка правових засобів гарантування права власності, правового забезпечення державного регулювання та управління у сфері підприємницької діяльності  
ХХ (4) 

Розробка концепцій, теорій, доктрин шт. Щорічний 

звіт 

7,0 7,0    

Кількість випущених монографій, 

підручників, збірників коментарів 

законодавства  

шт. Щорічний 

звіт 

11,0 11,0    

Кількість надрукованих наукових 

статей 
шт. Щорічний 

звіт 

35,0 40,0    

Кількість проведених наукових 

конференцій та семінарів 
шт. Щорічний 

звіт 

1,0 1,0    

Розробка правових засобів захисту інтелектуальної власності ХХ (5) 
Розробка концепцій, теорій, доктрин шт. Щорічний 

звіт 

4,0 4,0    

Кількість випущених монографій, 

підручників, збірників коментарів 

законодавства  

шт. Щорічний 

звіт 

10,0 10,0    

Кількість надрукованих наукових 

статей 
шт. Щорічний 

звіт 

58,0 60,0    
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Дослідження у сфері державного будівництва, удосконалення механізмів реалізації місцевого самоврядування ХХ (6) 
Розробка концепцій, теорій, доктрин шт. Щорічний 

звіт 

5,0 5,0    

Кількість випущених монографій, 

підручників, збірників коментарів 

законодавства  

шт. Щорічний 

звіт 

12,0 12,0    

Кількість надрукованих наукових 

статей 
шт. Щорічний 

звіт 

105,0 110,0    

Кількість проведених наукових 

конференцій та семінарів 
шт. Щорічний 

звіт 

3,0 4,0    

Створення комп’ютеризованих інформаційно-аналітичних та навчально-консультативних правових систем ХХ (7) 
Розробка концепцій, теорій, доктрин шт. Щорічний 

звіт 

3,0 6,0    

Кількість випущених монографій, 

підручників, збірників коментарів 

законодавства  

шт. Щорічний 

звіт 

9,0 9,0    

Кількість надрукованих наукових 

статей 
шт. Щорічний 

звіт 

43,0 45,0    

Вдосконалення механізмів правового регулювання впровадження інновацій у різні сфери соціального та економічного буття ХХ (8) 
Розробка концепцій, теорій, доктрин шт. Щорічний 

звіт 

3,0 3,0    

Кількість випущених монографій, 

підручників, збірників коментарів 

законодавства  

шт. Щорічний 

звіт 

4,0 3,0    

Кількість надрукованих наукових 

статей 
шт. Щорічний 

звіт 

10,0 12,0    

Кількість проведених наукових 

конференцій та семінарів 
шт. Щорічний 

звіт 

1,0 2,0    

Розробка пропозицій щодо удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства та практики діяльності органів 

кримінальної юстиції ХХ (9) 
Розробка концепцій, теорій, доктрин шт. Щорічний 

звіт 

  8,0 8,0 8,0 

Кількість випущених монографій, 

підручників, збірників коментарів 

законодавства  

шт. Щорічний 

звіт 

  17,0 17,0 18,0 

Кількість надрукованих наукових 

статей 
шт. Щорічний 

звіт 

  128,0 128,0 129,0 

Кількість проведених наукових шт. Щорічний   2,0 2,0 2,0 



 4 
конференцій та семінарів звіт 

Удосконалення механізмів правового регулювання приватно-правових відносин ХХ (10) 
Розробка концепцій, теорій, доктрин шт. Щорічний 

звіт 

  8,0 8,0 8,0 

Кількість випущених монографій, 

підручників, збірників коментарів 

законодавства  

шт. Щорічний 

звіт 

  22,0 22,0 22,0 

Кількість надрукованих наукових 

статей 
шт. Щорічний 

звіт 

  88,0 88,0 89,0 

Кількість проведених наукових 

конференцій та семінарів 
шт. Щорічний 

звіт 

  1,0 1,0 1,0 

Розробка правових засобів захисту об’єктів права інтелектуальної власності ХХ (11) 
Розробка концепцій, теорій, доктрин шт. Щорічний 

звіт 

  8,0 8,0 8,0 

Кількість випущених монографій, 

підручників, збірників коментарів 

законодавства  

шт. Щорічний 

звіт 

  13,0 13,0 14,0 

Кількість надрукованих наукових 

статей 
шт. Щорічний 

звіт 

  75,0 75,0 76,0 

Дослідження теоретичних і практичних проблем діяльності органів публічної влади в умовах конституційної реформи ХХ (12) 
Розробка концепцій, теорій, доктрин шт. Щорічний 

звіт 

  6,0 6,0 6,0 

Кількість випущених монографій, 

підручників, збірників коментарів 

законодавства  

шт. Щорічний 

звіт 

  15,0 15,0 16,0 

Кількість надрукованих наукових 

статей 
шт. Щорічний 

звіт 

  120,0 120,0 1201,0 

Кількість проведених наукових 

конференцій та семінарів 
шт. Щорічний 

звіт 

  4,0 4,0 4,0 

Розробка засобів забезпечення інформаційної безпеки в Україні ХХ (13) 
Розробка концепцій, теорій, доктрин шт. Щорічний 

звіт 

  5,0 5,0 5,0 

Кількість випущених монографій, 

підручників, збірників коментарів 

законодавства  

шт. Щорічний 

звіт 

  12,0 12,0 12,0 

Кількість надрукованих наукових 

статей 
шт. Щорічний 

звіт 

  45,0 45,0 46,0 

Кількість проведених наукових шт. Щорічний   5,0 5,0 5,0 



 5 
конференцій та семінарів звіт 

Удосконалення механізмів правового регулювання інноваційної політики України ХХ (14) 
Розробка концепцій, теорій, доктрин шт. Щорічний 

звіт 

  3,0 3,0 3,0 

Кількість випущених монографій, 

підручників, збірників коментарів 

законодавства  

шт. Щорічний 

звіт 

  3,0 3,0 4,0 

Кількість надрукованих наукових 

статей 
шт. Щорічний 

звіт 

  12,0 12,0 14,0 

Кількість проведених наукових 

конференцій та семінарів 
шт. Щорічний 

звіт 

  2,0 2,0 2,0 

Підготувати кандидатів та докторів юридичних наук ХХ (15) 
кількість докторантів осіб Щорічний 

звіт 

 1,0 1,0 1,0 1,0 

Кількість аспірантів осіб Щорічний 

звіт 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Висвітлення фундаментальних проблем у галузі держави і права ХХ (16) 
Разовий тираж журналу шт.  3 000,0 2 200,0 1 700,0 2 600,0 2 600,0 
Разовий тираж додатків до журналу    3 500,0 2 230,0 3 300,0 3 300,0 
Загальний річний тираж журналу тис. шт.  36,0 26,4 18,8 26,4 26,4 
Загальний річний тираж додатків до 

журналу 
тис. шт   16,7 10,3 8,1 8,1 

Кількість номерів журналу на рік од.  12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
Періодичність видання журналу на 

місяць 
кількість  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету 

4.1. Державні цільові програми 

4.1.1. Виконання державних цільових програм у 20___ році 

Завдання XXNN 

Код та назва державної цільової програми; строк виконання; назва та реквізити рішення про затвердження 

Зміст завдань (заходів) 

державної цільової програми 

КПКВК та назва 

бюджетної 

програми 

Напрями використання бюджетних 

коштів 

Обсяги та джерела фінансування заходів 

у 20___ році (тис. гривень) 

усього  

 
у тому числі: 

державний бюджет місцевий 

бюджет 

інші 

джерела загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
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1 2 3 5 6 7 8 9 

        

Усього за державною цільовою програмою у 20___ році:     

Усього за завданням XXNN у 20___ році:     

4.1.2. Виконання державних цільових програм у 20___ – 20___ роках 

Завдання XXNN 

Код та назва державної цільової програми; строк виконання 

Зміст завдань (заходів) 

державної цільової програми 

КПКВК Обсяги та джерела фінансування заходів 

у 20___ році (тис. гривень) 

Обсяги та джерела фінансування заходів 

у 20___ році (тис. гривень) 

усього  

 
у тому числі: усього  

 
у тому числі: 

державний бюджет місцевий 

бюджет 
інші 

джерела 
державний бюджет місцевий 

бюджет 

інші 

джерела загальний 

фонд 
спеціаль-

ний фонд 
загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

4.2. Інвестиційні програми (проекти) 

4.2.1. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 20___ році 

Завдання XXNN 

Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації; назва та реквізити рішення про схвалення; 

етап (стадія) підготовки/реалізації; сфера реалізації за КВЕД 

Зміст завдань (заходів) з 

підготовки/реалізації 

інвестиційної програми 

(проекту) 

КПКВК та назва 

бюджетної 

програми 

Напрями використання бюджетних 

коштів 

Обсяги та джерела фінансування заходів 

у 20___ році (тис. гривень) 

усього  

 
у тому числі: 

державний бюджет місцевий 

бюджет 

інші 

джерела загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

1 2 3 5 6 7 8 9 

        

        

        

Усього за інвестиційною програмою (проектом) у 20___ році:     

Усього за завданням XXNN у 20___ році:     

 

4.2.2. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 20___ – 20___ роках 
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Завдання XXNN 

Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації 

Зміст завдань (заходів) з 

підготовки/реалізації 

інвестиційної програми 

(проекту) 

КПКВК Обсяги та джерела фінансування заходів 

у 20___ році (тис. гривень) 

Обсяги та джерела фінансування заходів 

у 20___ році (тис. гривень) 

усього  

 
у тому числі: усього  

 
у тому числі: 

державний бюджет місцевий 

бюджет 
інші 

джерела 
державний бюджет місцевий 

бюджет 

інші 

джерела загальний 

фонд 
спеціаль-

ний фонд 
загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

5. Бюджетні програми  

№ 

з/п 

КПКВК і назва бюджетної програми КФКВ Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами 

(тис. гривень) 

2011 рік 

(затверджено) 

2012 рік 

(план) 

2013рік 

(прогноз) 

2014 рік 

(прогноз) 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Завдання XX (1) 

1 6581020 Наукова і організаційна діяльність 

президії Національної академії правових наук 

України  

0370 11447,7 61,6 12412,9 358,7 13515,1 421,8 14692,9 458,5 

2 6581040 Фундаментальні дослідження, 

прикладні наукові і науково-технічні розробки, 

виконання робіт за державними цільовими 

програмами і державним замовленням у сфері 

законодавства і права, підготовки наукових 

кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової 

інфраструктури  

0370 16934,2 2733,8 18844,6 3001,8 22258,8 3150,2 24198,5 3424,3 

3 6581070 Фінансова підтримка журналу «Право 

України» 

0830 5308,3 Х 7050,0 Х 4050,0 Х 4403,0 Х 

Усього за завданням XXNN: 33690,2 2795,4 38307,5 3360,5 39823,9 3572 43294,4 3882,8 

Завдання YYNN 

3 Бюджетна програма  3          

4 Бюджетна програма  4          

 Усього за завданням YYNN:         
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 УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:         

6. Очікувані результати (за роками планового періоду) 

У 2013 році по програмі 6581020 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України заплановано 

наступні показники  

проведення координації та контролю за виконанням 38 наукової розробки, що провадяться підвідомчими установами. По цій програмі 

планується досягти наступних результатів: видання щорічного збірника «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права», участь у 

розробці 21 проектів нормативних актів; організація та проведення 6 всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій та семінарів; 

опублікування 19 друкованих робіт та 30 публікацій у наукових виданнях.  

У 2014 році по програмі 6581020 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України заплановано 

наступні показники  

проведення координації та контролю за виконанням 38 наукової розробки, що провадяться підвідомчими установами. По цій програмі 

планується досягти наступних результатів: видання щорічного збірника «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права», участь у 

розробці 21 проектів нормативних актів; організація та проведення 6 всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій та семінарів; 

опублікування 19 друкованих робіт та 29 публікацій у наукових виданнях.  

У 2015 році по програмі 6581020 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України заплановано 

наступні показники  

проведення координації та контролю за виконанням 38 наукової розробки, що провадяться підвідомчими установами. По цій програмі 

планується досягти наступних результатів: видання щорічного збірника «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права», участь у 

розробці 38 проектів нормативних актів; організація та проведення 6 всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій та семінарів; 

опублікування 19 друкованих робіт та 30 публікацій у наукових виданнях.  

У 2013 році за бюджетною програмою 6581040 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовки наукових кадрів, фінансова 

підтримка розвитку наукової інфраструктури планується продовження роботи з розпочатих наукових досліджень, а також розширення спектру 

досліджень за рахунок 13 нових тем. Внаслідок дослідження 37 фундаментальних тем та однієї прикладної, очікується отримання нових знань в 

галузі держави і права, що знайдуть свої відображення у 46 монографіях і підручниках, 36 збірнику коментаря законодавства, нормативних актів та 

статей, 468 наукових статтях, організації та проведенні 14 наукових конференцій та семінарів. 

У 2014 році за бюджетною програмою 6581040 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт 

за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовки наукових кадрів, фінансова підтримка 

розвитку наукової інфраструктури внаслідок дослідження 38 фундаментальних тем та однієї прикладної, очікується отримання нових знань в галузі 

держави і права, що знайдуть свої відображення у 46 монографіях і підручниках, 36 збірнику коментаря законодавства, нормативних актів та статей, 

468 наукових статтях, організації та проведенні 14 наукових конференцій та семінарів. 

У 2015 році за бюджетною програмою 6581040 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт 

за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовки наукових кадрів, фінансова підтримка 

розвитку наукової інфраструктури планується продовження роботи з розпочатих наукових досліджень. Внаслідок дослідження 38 фундаментальних 

тем та однієї прикладної, очікується отримання нових знань в галузі держави і права, що знайдуть свої відображення у 48 монографіях і підручниках, 

38 збірнику коментаря законодавства, нормативних актів та статей, 475 наукових статтях, організації та проведенні 14 наукових конференцій та 

семінарів. 
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По бюджетній програмі 6581070 «Фінансова підтримка журналу «Право України» у 2013 році планується випуск юридичного журналу 

«Право України» у кількості 26,4 тис. екземплярів, а саме українською мовою 24,0 тис екз., російською 1,2 тис екз, англійською 1,2 тис екз, а також 

випуск11 запланованих додатків до журналу. 

По бюджетній програмі 6581070 «Фінансова підтримка журналу «Право України» у 2014 році планується випуск юридичного журналу «Право 

України» у кількості 26,4 тис. екземплярів, а саме українською мовою 24,0 тис екз., російською 1,2 тис екз., англійською 1,2 тис екз, а також 

випуск11 запланованих додатків до журналу. 

По бюджетній програмі 6581070 «Фінансова підтримка журналу «Право України» у 2015 році планується випуск юридичного журналу «Право 

України» у кількості 26,4 тис. екземплярів, а саме українською мовою 12,0 тис екз., російською 6 тис екз, англійською 6 тис екз, а також випуск11 

запланованих додатків до журналу. 

 


