
Додаток до листа НАПрНУ 

від 17 лютого 2016 року № 229 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників  

головним розпорядником коштів державного бюджету в межах бюджетних програм 

у 2015 році 

 

1. Національна академія правових наук України                                              (658)  

                          (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)         (КВК)  

 

2. Мета  діяльності (місія) головного розпорядника  

Комплексний розвиток правової науки, координація і проведення фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень у галузі держави і права, підготовка наукових кадрів. 

 

 

3. Показники, що характеризують стан використання бюджетних коштів  

 
тис.грн. 

 Обсяги бюджетних асигнувань Касові  видатки (надані кредити) 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом 

Видатки (без урахування видатків за рахунок власних 

надходжень) 

26393,9 - 26393,9 26296,9 - 26296,9 

Видатки за рахунок власних надходжень Х 3848,3 3848,3 Х 4995,2 4995,2 

Надання кредитів - - - - - - 

Всього видатки та надання кредитів 26393,9 3848,3 30242,2 26296,9 4995,2 31292,1 

 

 

 



4. Стратегічні цілі, завдання та досягнуті результати діяльності головного розпорядника  

 

Найменування 
Одиниця 

виміру 
Заплановано Виконано 

Пояснення 

щодо 

розбіжностей 

між 

фактичними та 

плановими 

показниками 

результату 
1 2 3 4 5 

Комплексний розвиток правової науки; реалізація державної політики у сфері правових досліджень; наукове забезпечення проведення 

правової реформи; сприяння інтеграції академічної і вузівської правової науки  
Розробка пропозицій щодо удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства та практики  діяльності органів 

кримінальної юстиції 

Кількість розроблених наукових  концепцій, теорій, доктрин од. 7 7  

Кількість опублікованих монографій, підручників, науково-

практичних посібників 
од. 6 6  

Кількість опублікованих збірників коментарів законодавства, 

нормативних актів, наукових статей і тез 
од. 3 3  

Кількість опублікованих науковий статей од. 75 80 Стала можливою 

через отримання 

нових, раніше не 

запланованих, 

наукових знань 

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів од. 7 7  

Удосконалення механізмів правового регулювання  приватно-правових відносин 

Кількість розроблених наукових  концепцій, теорій, доктрин од. 8 8  

Кількість опублікованих монографій, підручників, науково-

практичних посібників 
од. 6 6  

Кількість опублікованих збірників коментарів законодавства, 

нормативних актів, наукових статей і тез 
од. 9 9  

Кількість опублікованих науковий статей од. 68 68  

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів од. 8 8  

Розробка правових засобів захисту  об’єктів права інтелектуальної власності 

Кількість розроблених наукових  концепцій, теорій, доктрин од. 8 8  



Кількість опублікованих монографій, підручників, науково-

практичних посібників 
од. 7 7  

Кількість опублікованих збірників коментарів законодавства, 

нормативних актів, наукових статей і тез 
од. 2 2  

Кількість опублікованих науковий статей од. 62 62  

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів од. 8 8  

Дослідження теоретичних і практичних проблем діяльності органів публічної влади в умовах конституційної реформи  

Кількість розроблених наукових  концепцій, теорій, доктрин од. 5 5  

Кількість опублікованих монографій, підручників, науково-

практичних посібників 
од. 5 5  

Кількість опублікованих збірників коментарів законодавства, 

нормативних актів, наукових статей і тез 
од. 5 5  

Кількість опублікованих науковий статей од. 92 92  

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів од. 5 5  

Розробка засобів забезпечення інформаційної безпеки в Україні   

Кількість розроблених наукових  концепцій, теорій, доктрин од. 6 6  

Кількість опублікованих монографій, підручників, науково-

практичних посібників 
од. 5 5  

Кількість опублікованих збірників коментарів законодавства, 

нормативних актів, наукових статей і тез 
од. 5 5  

Кількість опублікованих науковий статей од. 40 40  

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів од. 3 3  

Удосконалення механізмів правового регулювання інноваційної політики України 

Кількість розроблених наукових  концепцій, теорій, доктрин од. 4 4  

Кількість опублікованих монографій, підручників, науково-

практичних посібників 
од. 3 3  

Кількість опублікованих збірників коментарів законодавства, 

нормативних актів, наукових статей і тез 
од. 2 2  

Кількість опублікованих науковий статей од. 17 40 Стала можливою 

через отримання 

нових, раніше не 

запланованих, 

наукових знань 

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів од. 4 4  

Підготовка кандидатів та докторів юридичних наук 



Кількість аспірантів осіб 15 10 У зв’язку із 

відсутністю 

фінансових 

можливостей 

скорочено набір 

в аспірантуру на 

5 осіб 

Кількість докторантів осіб 0 0  

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

Організаційне забезпечення наукової діяльності президії 

Кількість збірників наукових праць од. 7 7  

Кількість публікацій у наукових виданнях од. 23 23  

Кількість проектів нормативно-правових актів у розробці 

яких беруть участь наукові співробітники академії 
од. 21 21  

Координація наукових розробок по фундаментальним та прикладним дослідженням у сфері законодавства і права 

Кількість координованих наукових розробок од. 38 38  

     

Координація тематики дисертаційних досліджень 

Кількість переліків тем дисертаційних досліджень на рік од. 1 1  

Електронна база даних «Правова наука» од. 1 1  

Організація і проведення наукових конференцій і семінарів  

Кількість проведених наукових семінарів і конференцій од. 0 0  

Кількість наукових семінарів і конференцій в який взяли 

участь науковці президії 
од. 20 20  

 

5. Висновок про ступінь досягнення запланованої мети, виконання завдань та результативних показників головним розпорядником 

Всі завдання та результативні показники діяльності за 2015 рік виконано на 100 %. 

 

 

 

 

Перший віце-президент Академії  

  

  

 

 

 

_____________ 

(підпис)  

  

  

 

 

 

О. В. Петришин 

 

 


