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Тематичний план затверджено у обсязі
1 144,100 тис. гривень
Міністерство освіти і науки України

ПОГОДЖЕНО
Департамент науково-технічного розвитку
Міністерство освіти і науки України
_______________________
"_______"___________________ 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Національний юридичний
університет імені Ярослава
Мудрого
_____________В.Я. Тацій
"_______"______________ 2019 року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень та розробок, які виконує
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
за рахунок коштів державного бюджету у 2019 році
(підстава: Наказ МОН України від 31 січня 2019 року № 96)
№
з/п

1

Назва НДДКР
Номер держреєстрацiї
Категорiя роботи
ПІБ наукового керiвника,
науковий ступiнь
2

Підстава до
Обсяг
Терміни
виконання фінансування
виконання на поточний
дата, №
документу
рiк, тис.грн.
3

4

5

Очікувані результати в поточному році

Наукові секції за
фаховими
напрямами

6

7

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
1.

Інформаційна безпека України в
умовах гібридної війни:
філософсько-правовий аналіз
№ держреєстрації: 0119U100246
Фундаментальна робота
Битяк Юрій Прокопович, проф.,
д-р юрид. наук

05.02.2019
№ 129
31.01.2019
№ 96

2019
2021

200,000

Визначення основних чинників функціонування
системи національної безпеки України в умовах
гібридної війни; виявлення специфіки та
здійснення ранжування існуючих загроз
національній безпеці нашої держави й розкриття
сутнісних характеристик інформаційних
небезпек і загроз; визначення закономірностей і
тенденцій необхідних трансформацій
інформаційної безпеки нашої країни в умовах
гібридної війни.
Проведення “круглого столуˮ за тематикою
проекту (травень 2019 р.); участь виконавців
проекту у міжнародних та всеукраїнських
конференціях за тематикою проекту.
Аналітична записка стосовно визначення
концептуальних підходів до існуючих
інформаційних загроз українській державі;
аналітична записка щодо впливу гібридної війни
на стан національної безпеки України; статті та
тези виступів на конференціях за тематикою

Право

1

1

2

3

4

5

2.

Правова політика у сфері
територіальної організації влади
та публічного управління в
Україні у контексті європейської
інтеграції

05.02.2019
№ 129

2019
2021

270,000

Розробка доктринальних засад правової політики
у сфері територіальної організації влади та
публічного управління в Україні; формулювання
нових концептуальних та методологічних
підходів належного правового забезпечення
реформування територіальної організації влади
та публічного управління в Україні; визначення
закономірностей і тенденцій розвитку державної
політики у сфері територіальної організації
влади та публічного управління в європейських
країнах.
Проведення наукової конференції (жовтень 2019
р.); участь виконавців проекту у міжнародних та
всеукраїнських конференціях за тематикою
проекту; здійснення наукової експертизи
проектів актів законодавства у сфері
територіальної організації влади та публічного
управління в Україні.
Аналітична записка щодо доктринальних засад
правової політики у сфері територіальної
організації влади та публічного управління в
Україні; аналітична записка щодо досвіду
реформ європейських держав у сфері
територіальної організації влади та публічного
управління; збірник наукових статей за
результатами проведення конференції; 5 фахових
статей; 8 тез доповідей на конференціях за
тематикою проекту.

Право

2017
2019

341,200

Розробка концептуальних підходів до
поглиблення співробітництва України у військовополітичній сфері з державами-членами ЄС і
НАТО; розробка концептуальних підходів до
поглиблення співробітництва України у військовополітичній сфері з Азербайджаном, Білорусією,
Вірменією, Грузією і Молдовою; пропозиції
стосовно внесення змін до Конституції України і
чинного законодавства в сфері національної
безпеки і оборони. Участь виконавців проекту у
міжнародних та всеукраїнських конференціях за
тематикою проекту. Підготовка проекту
Концепції поглиблення співробітництва України

Право

31.01.2019
№ 96

№ держреєстрації: 0119U100240
Фундаментальна робота
Серьогіна Світлана Григорівна,
проф., д-р юрид. наук

3.

Конституційне і міжнародноправове забезпечення
поглиблення військовополітичного співробітництва
України і Європейського Союзу
№ держреєстрації: 0117U001304
Прикладна робота
Яковюк Іван Васильович, проф.,
д-р юрид. наук

10.02.2017
№ 199
10.02.2017
№ 198

6
дослідження (кожен автор по дві публікації);
публікація матеріалів “круглого столуˮ у
фаховому виданні.

7

2

1

4.

2

Системне вирішення проблем
судової практики при
застосуванні норм цивільного
права
№ держреєстрації: 0117U001303
Прикладна робота
Спасибо-Фатєєва Інна
Валентинівна, проф., д-р юрид.
наук

3

4

5

6
у військово-політичній сфері з державамичленами ЄС і НАТО; проекту Закону України
«Про внесення змін до Конституції України»
(стосовно участі України в міждержавних
інтеграційних об’єднань); пояснювальної записка
щодо проекту Закону України «Про внесення
змін до Конституції України» (стосовно участі
України в міждержавних інтеграційних
об’єднань); проекту Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики»»; проекту
внесення змін до Стратегії національної безпеки
України; проекту внесення змін до Концепції
розвитку сектору безпеки і оборони України;
проекту внесення змін у Воєнну доктрину
України; проекту внесення змін у Морську
доктрину України.
Статті та тези виступів на конференціях за
тематикою дослідження (кожен автор по три
публікації); 1 монографія за напрямками
дослідження проекту у закордонних виданнях
офіційною мовою ЄС; акт впровадження
результатів наукового проекту в законодавчу
практику; акт впровадження результатів проекту
у наукову та навчально-методичну діяльність.

7

10.02.2017
№ 199

2017
2019

332,900

Аналіз стану дослідження судової практики у
спорах, що виникають з приводу захисту
корпоративних прав. Виявлення прогалин і
колізій у чинному законодавстві України, які
спричиняють виникнення неоднозначної судової
практики у вказаних категоріях справ.
Формулювання шляхів подолання виявлених
проблем на рівні законодавства та
правозастосування. Видання 4 томів науковопрактичних коментарів, структурованих за
тематичними напрямками дослідження.
Публікація статей та тез доповідей (кожен автор
по дві публікації). Наукові або науково-практичні
результати проекту буде впроваджено шляхом
укладання 3-х господарчих договорів.

Право

10.02.2017
№ 198

Всього обсяг фінансування за тематичним планом на 2019 рік: 470,000(Ф) + 674,100(П) + 0,000(Р) +
0,000(НР) + 0,000(НТР) = 1 144,100 тис.грн.
Проректор з наукової роботи

Гетьман А. П.

3
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ID: 3098-12267 - 2018.02.27

Тематичний план затверджено у обсязі
908,700 тис. гривень
Міністерство освіти і науки України

ПОГОДЖЕНО
Департамент науково-технічного розвитку
Міністерство освіти і науки України
_______________________
"_______"___________________ 2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор
Національний юридичний
університет імені Ярослава
Мудрого
_____________В.Я. Тацій
"_______"______________ 2018 року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень та розробок, які виконує
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
за рахунок коштів державного бюджету у 2018 році
(підстава: Наказ МОН України від 24 січня 2018 року № 63)
№
з/п

1

Назва НДДКР
Номер держреєстрацiї
Категорiя роботи
ПІБ наукового керiвника,
науковий ступiнь
2

Підстава до
Обсяг
Терміни
виконання фінансування
виконання на поточний
дата, №
документу
рiк, тис.грн.
3

4

5

Очікувані результати в поточному році

Наукові секції за
фаховими
напрямами

6

7

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
1.

Політико-правова ментальність
українського соціуму в
контексті європейської
інтеграції
№ держреєстрації: 0116U006168
Фундаментальна робота
Требін Михайло Петрович,
проф., д-р філос. наук

25.02.2016
№ 158
24.02.2016
№ 153

2016
2018

234,600

Розробка конкретних пропозицій щодо
формування сучасної ціннісної підойми у
політико-правовій ментальності українського
суспільства. Визначення основних напрямів
удосконалення політико-правових механізмів
впливу на формування соціоментального
середовища України в контексті європейської
інтеграції. Опублікування монографії «Політикоправова ментальність українського соціуму у
контексті європейської інтеграції» (колектив
авторів; 25,0 друк. арк.); підготовка науковометодичних та експертно-аналітичних розробок
для комітетів Верховної Ради України,
міністерств та відомств України за результатами
комплексного дослідження політико-правової
ментальності українського соціуму у контексті
європейської інтеграції; написання наукових
статей; участь у зарубіжних та
загальноукраїнських науково-практичних

Право

1

1

2

3

4

5

6
конференціях; апробація результатів досліджень
у науково-дослідницьких інститутах НАН
України, НАПрН України та інших установах.

7

2.

Конституційне і міжнародноправове забезпечення
поглиблення військовополітичного співробітництва
України і Європейського Союзу

10.02.2017
№ 199

2017
2019

341,200

Оцінка геополітичних і безпекових переваг і
ризиків від створення Україною регіонального
військово-політичного об'єднання за участю
держав-членів ЄС і НАТО. Оцінка стратегій
національної безпеки і воєнних доктрин України
та Східноєвропейських країн і країн Балтії з
точки зору їх узгодженості і відсутності
перешкод для утворення військово-політичного
об'єднання. Оцінка стратегій національної
безпеки і воєнних доктрин Азербайджану,
Білорусії, Вірменії, Грузії та Молдови з точки
зору їх узгодженості і відсутності перешкод для
утворення військово-політичного об'єднання з
Україною, Польщею, Болгарією, Румунією та
країнами Балтії. Оцінка стану конституційної і
міжнародно-правової бази для формування
військово-політичних об'єднань державами, одні
з яких належать до інтеграційних (ЄС) і
військово-політичних (НАТО) об'єднань, а інші
(Україна) – ні. Визначення доцільності створення
побудованого на конфедеративних засадах
оборонного об’єднання за участю України і
держав-членів ЄС і НАТО в контексті
поглиблення військово-політичного
співробітництва з ЄС і його державами-членами.
Визначення напрямів розвитку державної
політики у сфері національної безпеки і оборони
України в контексті поглиблення
співробітництва з ЄС у військово-політичній
сфері. Проведення науково-практичної
конференції (травень 2018); участь виконавців
проекту у міжнародних та всеукраїнських
конференціях за тематикою проекту; статті та
тези виступів на конференціях за тематикою
дослідження (кожен автор по три публікації);
збірник наукових статей за результатами
проведення конференції; аналітична записка
стосовно напрямів активізації політичного
співробітництва з державами-членами ЄС і НАТО
у різних форматах.

Право

2017

332,900

Аналіз судової практики у сфері: визнання

Право

10.02.2017
№ 198

№ держреєстрації: 0117U001304
Прикладна робота
Яковюк Іван Васильович, проф.,
д-р юрид. наук

3.

Системне вирішення проблем

10.02.2017

2

1

2
судової практики при
застосуванні норм цивільного
права
№ держреєстрації: 0117U001303
Прикладна робота
Спасибо-Фатєєва Інна
Валентинівна, проф., д-р юрид.
наук

3
№ 199
10.02.2017
№ 198

4
2019

5

6
правочинів недійсними та застосування
наслідків такої недійсності; окремих видів
забезпечення виконання зобов’язань; житловокомунальних-послуг. Аналіз стану дослідження
судової практики у спорах, що виникають з
приводу визнання правочинів недійсними та
застосування наслідків такої недійсності;
укладення договорів поруки та іпотеки.
Виявлення прогалин і колізій у чинному
законодавстві України, які спричиняють
виникнення неоднозначної судової практики у
вказаних категоріях справ. Формулювання
шляхів подолання виявлених проблем на рівні
законодавства та правозастосування. Публікація
статей та тез доповідей (кожен автор по три
публікації). Наукові або науково-практичні
результати проекту буде впроваджено шляхом
укладання 3-х господарчих договорів.

7

Всього обсяг фінансування за тематичним планом на 2018 рік: 234,600(Ф) + 674,100(П) + 0,000(Р) + 0,000(НР) + 0,000(НТР) = 908,700
тис.грн.
Проректор з наукової роботи
Гетьман А. П.
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ID: 307/2017

Тематичний план затверджено у обсязі
1 378,000 тис. гривень
Міністерство освіти і науки України

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту
науково-технічного розвитку
Міністерство освіти і науки України
_______________________Д.В. Чеберкус
"_______"___________________2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор
Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого
_______________________В.Я. Тацій
"______"________________ 2017 року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень та розробок, які виконує
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
за рахунок коштів державного бюджету у 2017 році
(підстава: Наказ МОН України від 10 лютого 2017 року № 198)
№
з/п

Назва НДДКР
Номер держреєстрацiї
Категорiя роботи
ПІБ наукового керiвника,
науковий ступiнь

Підстава до
Обсяг
виконання - Терміни фінансування
дата, №
виконання на поточний
документу
рiк, тис.грн.

Очікувані результати в поточному році

Наукові секції за
фаховими
напрямами

1
2
3
4
5
6
7
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
1.
Політико-правова ментальність 24.02.2016
2016
234,600
Розкриття основних теоретичних підходів до
Право
N153
2018
українського соціуму в
інтерпретації співвідношення і взаємодії
контексті європейської
української політико-правової ментальності на
25.02.2016
інтеграції
різних етапах розвитку Української державності.
N158
Підготовка концепції та структури рукопису
№ держреєстрації:
монографії «Політико-правова ментальність
0116U006168
українського соціуму у контексті європейської
інтеграції» (колектив авторів; 25,0 друк.арк.)
Фундаментальна робота
Встановлення правових та психологічних
чинників і функцій політико-правової
Требін Михайло Петрович,
ментальності, її впливу на модифікацію та
проф., д-р філос. наук
модернізацію політичної та соціокультурної
системи українського суспільства. Розгляд
базових характеристик сучасної політикоправової ментальності українського соціуму в
контексті перспективи європейської інтеграції
України. Участь у міжнародних наукових і
науково-практичних конференціях. Написання
наукових статей у фахових виданнях (понад 8
статей).

1

Продовження таблиці
1
2
3
4
5
6
7
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
2.
Науково-теоретичні проблеми
31.10.2014
2015
234,700
Основним науковим результатом етапу є
Право
N1243
2017
формування, розвитку та
розроблення механізмів розвитку правової
інституційної побудови
економіки в Україні в умовах глобальних
09.02.2015
правової економіки в Україні
соціально-економічних трансформацій. А також,
N105
оцінка ступеню сприятливості
№ держреєстрації:
інституціонального середовища, що склалося в
0115U000326
Україні, для розбудови правової економіки.
Визначення інституціональних передумов
Фундаментальна робота
становлення правової економіки. Розроблення
моделі інституційної побудови правової
Шевченко Людмила
економіки в Україні. Планується опублікування
Степанівна, проф., д-р екон.
монографії; видання спецвипуску збірника
наук
«Вісник Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого. Серія:
Економічна теорія і право» з питань
формування та розвитку правової економіки в
Україні; підготовка науково-методичних та
експертно- аналітичних розробок для комітетів
Верховної Ради України, міністерств та відомств
України за результатами комплексного
дослідження проблем формування та розвитку
правової економіки в Україні; написання
наукових статей; участь у зарубіжних та
загальноукраїнських науково-практичних
конференціях; організація і проведення науковопрактичної конференції «Інституційне
середовище становлення та розвитку правової
економіки в Україні»; апробація результатів
досліджень у науково- дослідницьких інститутах
НАН України та інших установах.
3.
Проблеми розроблення та
31.10.2014
2015
234,600
Написання наукових статей, формування
Право
2017
впровадження автоматизованих N1243
автоматизованих інформаційних та
інформаційних систем для
інформаційно- пошукових систем, електронної
09.02.2015
оптимізації кримінального
навчальної системи з криміналістики,
N105
провадження
електронної інтелектуальної системи для
побудови версій, що мають використовуватися в
№ держреєстрації:
кримінальному провадженні та в навчальному
0115U000327
процесі при підготовці спеціалістів та магістрів в
галузі правових наук в межах навчальних
Фундаментальна робота
дисциплін «Криміналістика» та «Судова
експертиза». За результатами досліджень буде

2

Продовження таблиці
1

2
Шепітько Валерій Юрійович,
проф., д-р юрид. наук

4.

Конституційне і міжнародноправове забезпечення
поглиблення військовополітичного співробітництва
України і Європейського Союзу
№ держреєстрації:
0117U001304
Прикладна робота
Яковюк Іван Васильович, проф.,
д-р юрид. наук

3

4

5

10.02.2017
N199

2017
2019

341,200

10.02.2017
N198

6
опубліковано 5 наукових статей; підготовлено 5
доповідей на конференціях, семінарах та
круглих столах; розроблено автоматизовану
електронно-пошукову систему та базу знань,
електронну навчальну систему з
криміналістики, структуру електронної
інтелектуальної системи побудови версій, що
мають використовуватися в кримінальному
провадженні; опубліковано підручник з грифом
МОН України.

7

Класифікація ідей, доктрин, концепції щодо
Право
утворення на початку ХХ ст. країнами Східної
Європи, Балтії та Скандинавії військово-полі
тичних об'єднань як передумова визначення
організаційно-правових моделей оборонних
союзів Дослідження еволюції підходів
Європейських співтовариств / Європейського
Союзу, а також держав-членів до правового
регулювання спільної оборонної та безпекової
політики. Очікувані результати етапу: визначення передумов і закономірностей
формування військово-політичних союзів
країнами Східної Європи, Балтії і Скандинавії
для протидії агресії з боку Радянської Росії
(СРСР) у ХХ ст., а також факторів, які
перешкоджали вказаному процесу; - визначення
відмінностей у підходах до визначення
організаційно-правової форми, принципів і
членського складу військово-політичних
об'єднань вітчизняних і зарубіжних авторів; визначення закономірностей і тенденцій
розвитку інтеграційного процесу в сфері
спільної зовнішньої політики, оборонної
політики і політики безпеки в ЄС. Заходи: проведення наукової конференції (травень 2017
р.) - участь виконавців проекту у міжнародних
та всеукраїнських конференціях за тематикою
проекту. Звітна документація: - аналітична
записка стосовно визначення концептуальних
підходів до формування на початку ХХ ст.
країнами Східної Європи, Балтії та Скандинавії
військово-політичних союзів; - аналітична
записка стосовно визначення особливостей

3

Продовження таблиці
1

5.

2

Системне вирішення проблем
судової практики при
застосуванні норм цивільного
права

3

4

5

10.02.2017
N199

2017
2019

332,900

10.02.2017
N198

№ держреєстрації:
0117U001303

6
трансформації спільної політики безпеки і
оборони ЄС в ХХ - на початку ХХІ ст.; - статті та
тези виступів на конференціях за тематикою
дослідження (кожен автор по дві публікації); збірник наукових статей за результатами
проведення конференції.
Узагальнення судової практики, аналітика та
компонування матеріалу. Виявлення
проблемних питань в судовій практиці при
застосуванні цивільних норм в окремих сферах.
Аналіз судової практики у сфері: захисту права
власності та корпоративних спорів. Статті та
тези виступів на конференціях за тематикою
дослідження (кожен автор по три публікації).

7

Право

Прикладна робота
Спасибо-Фатєєва Інна
Валентинівна, проф., д-р юрид.
наук

Всього обсяг фінансування за тематичним планом на 2017 рік:
Проректор з наукової роботи

703,900(Ф) + 674,100(П) + 0,000(Р) = 1 378,000 тис.грн.
Гетьман А. П.

4
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ID: 307/2016

Тематичний план затверджено у обсязі
654,827 тис. гривень
Міністерство освіти і науки України

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту
науково-технічного розвитку
Міністерство освіти і науки України
_______________________Д.В. Чеберкус
"_______"___________________2016 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого
_______________________В.Я. Тацій
"______"________________ 2016 року

УТОЧНЕНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень та розробок, які виконує
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
за рахунок коштів державного бюджету у 2016 році
(підстава: Наказ МОН України від 23 серпня 2016 року № 1017)
№
з/п

Назва НДДКР
Номер держреєстрацiї
Категорiя роботи
ПІБ наукового керiвника,
науковий ступiнь

Підстава до
Обсяг
виконання - Терміни фінансування
дата, №
виконання на поточний
документу
рiк, тис.грн.

Очікувані результати в поточному році

Наукові секції за
фаховими
напрямами

1
2
3
4
5
6
7
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
1.
Політико-правова ментальність 24.02.2016
2016
202,545
Розгляд змістовної суті та структурних
Право
N153
2018
українського соціуму в
компонентів політико-правової ментальності
контексті європейської
українського соціуму у контексті його
25.02.2016
інтеграції
європейської інтеграції. Виявлення та аналіз
N158
особливостей генезису історичної основи
№ держреєстрації:
української політико-правової ментальності на
0116U006168
різних етапах її розвитку: періоду Київської Русі,
Козацької республіки, УНР та ЗУНР, новітня
Фундаментальна робота
Українська держава.
Требін Михайло Петрович,
проф., д-р філос. наук
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
2.
Науково-теоретичні проблеми
31.10.2014
2015
226,141
Основним науковим результатом етапу є
Право
N1243
2017
формування, розвитку та
обґрунтування концепції формування правової
інституційної побудови
економіки як сфери реалізації та захисту
09.02.2015
правової економіки в Україні
економічних прав і свобод людини у правовій,

1

Продовження таблиці
1

2
№ держреєстрації:
0115U000326

3
N105

4

5

6

7

соціальній державі.

24.02.2016
N153

Фундаментальна робота

3.

Шевченко Людмила
Степанівна, проф., д-р екон.
наук
Проблеми розроблення та
впровадження автоматизованих
інформаційних систем для
оптимізації кримінального
провадження

31.10.2014
N1243

№ держреєстрації:
0115U000327

24.02.2016
N153

2015
2017

226,141

09.02.2015
N105

Розроблені основні терміни щодо автоматизованих інформаційних систем для оптимізації кримінального провадження, проект структури електронної навчальної системи з криміналістики,
структура автоматизованої інформаційної та інформаційно-пошукової системи для потреб правозастосовних органів.

Право

Фундаментальна робота
Шепітько Валерій Юрійович,
проф., д-р юрид. наук

Всього обсяг фінансування за тематичним планом на 2016 рік:
Проректор з наукової роботи

654,827(Ф) + 0,000(П) = 654,827 тис.грн.
Гетьман А. П.
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ID: 307/2015
Міністерство освіти і науки України
ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту
науково-технічного розвитку
Міністерство освіти і науки України
_______________________Д.В. Чеберкус
"_______"___________________2015 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого
_______________________В.Я. Тацій
"______"________________ 2015 року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень та розробок, які виконує
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
за рахунок коштів державного бюджету у 2015 році
Назва НДДКР
Підстава до
Обсяг
виконання - Терміни фінансування
Номер держреєстрацiї
Наукові секції за
дата, №
виконання на поточний
фаховими
Категорiя роботи
Очікувані результати в поточному році
документу
рiк, тис.грн.
напрямами
ПІБ наукового керiвника,
науковий ступiнь
1
2
3
4
5
6
7
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
1.
Проблеми розроблення та
31.10.2014
2015
216,25
Розроблення основних теоретичниз засад
Право
впровадження
щодо автоматизованих інформаційних систем
N1243
2017
автоматизованих
для оптимізації кримінального провадження,
інформаційних систем для
буде обрано напрямки подальших досліджень
09.02.2015
оптимізації кримінального
за темою з урахуванням матеріалів
N105
провадження
узагальнення кримінальних справ та
результатів анкетування слідчих.
№ держреєстрації:
0115U000327
№
з/п

Фундаментальна

2.

Шепітько Валерій Юрійович,
проф., д-р юрид. наук
Науково-теоретичні проблеми
формування, розвитку та
інституційної побудови

31.10.2014
N1243

2015
2017

216,25

Основним науковим результатом етапу є
проведення діагностики правової економіки в
Україні, визначення її критеріїв, оцінка

Право

1

Продовження таблиці
1

2
правової економіки в Україні

3
09.02.2015
N105

4

5

№ держреєстрації:
0115U000326

6
факторів, які впливають на стан реалізації
економічних прав і свобод, визначення
наслідків їх впливу.

7

Фундаментальна
Шевченко Людмила
Степанівна, проф., д-р екон.
наук
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
3.
Правова і політична культура 25.10.2012
2013
216,25
В рамках теми має бути створена історикоПраво
українського соціуму: теорія і N1193
правова концепція політичної культури як
2015
практика взаємодії в умовах
базової підойми політико-правового процесу,
модернізації політикояка експлікується в ролі індикатора
09.02.2015
правового життя
вимірювання якісного стану політичного
N105
розвитку постсоціалістичного суспільства
України.
№ держреєстрації:
0112U000495
Фундаментальна

4.

Требін Михайло Петрович.,
проф., д-р філос. наук
Актуальні правові проблеми
сталого розвитку сільських
територій в Україні
№ держреєстрації:
0113U000491
Фундаментальна
Гетьман Анатолій Павлович,
проф., д-р юрид. наук

25.10.2012
N1193
09.02.2015
N105

2013
2015

216,25

Удосконалення концепції сталого розвитку
Право
сільських територій,проведення
розмежування категорій «сталий розвиток
сільських територій» та «комплексний
розвиток сільських територій» шляхом
з’ясування системи принципів правового
регулювання сталого розвитку сільських
територій, дослідження Спільної аграрної
політики Європейського Союзу щодо розвитку
сільських територій, розроблення та
обґрунтування змін до аграрного та
земельного законодавства у сфері державноприватного партнерства у сільському
господарстві. Обґрунтування концепції
сталого землекористування.

2

Продовження таблиці
1
5.

2
Основні напрямки
реформування законодавства
України у науково-технічній
та інноваційній сфері в руслі
адаптації до європейських
стандартів

3
25.10.2012
N1193

4
2013
2015

5
216,25

6
Розробка правових засад створення та
функціонування інноваційного ринку
наукоємної інтелектуальної продукції.
Розробка механізмів державно-приватного
партнерства в науково-технічній та
інноваційній сфері. Забезпечення примату
приватноправових принципів та Цивільного
кодексу України у правовому регулюванні
відносин у науково-технічній та інноваційній
сфері, а також впровадження єдиної
термінології, що відповідає європейським
стандартам.

2013
2015

216,25

Узагальнення поглядів науковців щодо
правової природи соціального захисту
населення та його місця у системі права
соціального забезпечення. Формулювання
висновків щодо напрямків розвитку системи
соціального захисту громадян в Україні та
рекомендацій стосовно можливостей
вдосконалення правового регулювання
суспільних відносин з приводу соціального
захисту.

Право

2013
2015

216,25

Висвітлення механізмів реалізації
міжнародної кримінальної відповідальності та
обґрунтування напрямків удосконалення
правового регулювання відповідальності
людини у сучасному міжнародному праві.

Право

09.02.2015
N105

№ держреєстрації:
0113U000490
Фундаментальна

6.

Сімсон Ольга Єдуардівна.,
доц., канд. юрид. наук
Інституціональні засади
забезпечення прав та
інтересів людини у соціальній
сфері

25.10.2012
N1193
09.02.2015
N105

№ держреєстрації:
0113U000492
Фундаментальна

7.

Ярошенко Олег
Миколайович., проф., д-р
юрид. наук
Людина в міжнародному праві 25.10.2012
N1193
№ держреєстрації:
0113U000493
09.02.2015
N105
Фундаментальна

7
Право

Буроменський Михайло
Всеволодович., проф., д-р
юрид. наук
Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань
Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина - світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя
8.
«Напрями удосконалення
22.11.2013
2014
216,25
Розробка конкретних пропозиції щодо
Право
регулювання бюджетних
вдосконалення норм бюджетного
N1611
2015

3

Продовження таблиці
1

2
відносин в Україні»
№ держреєстрації:
0108U001976
Прикладна

3
09.02.2015
N105

4

5

6
законодавства. Вирішення проблеми
наповнення місцевих бюджетів. Розробка
організаційних засад формування доходів
місцевих бюджетів з метою забезпечення
дієвості управлінських рішень у процесі
наповнення фондів грошових коштів органів
місцевого самоврядування.

7

Кучерявенко Микола
Петрович., проф., д-р юрид.
наук

Всього обсяг фінансування на 2015 рік: 1513,750(Ф) + 216,250(П) = 1730,000 тис.грн.
Проректор з наукової роботи

Гетьман А. П.
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Міністерство освіти і науки України
ПОГОДЖЕНО
Начальник управління
наукової діяльності
Міністерство освіти і науки України
_______________________О.В. Якименко
"_______"___________________2014 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого
_______________________В.Я. Тацій
"______"________________ 2014 року

УТОЧНЕНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету
Міністерством освіти і науки України
на 2014 рік
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Назва НДДКР
Підстава до
Обсяг
виконання - Терміни фінансування
Номер держреєстрацiї
Наукові секції за
дата, №
виконання на поточний
фаховими
Категорiя роботи
Очікувані результати в поточному році
документу
рiк, тис.грн.
напрямами
ПІБ наукового керiвника,
науковий ступiнь
1
2
3
4
5
6
7
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства
1.
Проблеми удосконалення
28.10.2011
2012
265,898
Вивчення, аналізу та систематизації наукової Право
якості та підвищення
літератури, інших матеріалів з питань якості
N1241
2014
ефективності кримінального
кримінального та кримінально-виконавчого
законодавства України.
законодавства; – узагальнення судової
практики та практики роботи інших
правоохоронних органів; – узагальнення
№ держреєстрації:
результатів вивчення статистичних даних про
0112U000632
стан злочинності в Україні; – визначення та
аналіз «прогалин» Загальної та Особливої
Фундаментальна
частин кримінального закону й підготовка
пропозицій щодо їх усунення; – підготовка
Тацій Василь Якович, проф., дпропозицій для визначення критеріїв якості
р юрид. наук
кримінально-правових норм; – підготовка
проекту змін та доповнень до чинного
кримінального законодавства; – підготовка
заключного звіту; – підготовка до
№
з/п

1

Продовження таблиці
1

2

3

4

5

6
7
опублікування рекомендацій з питань
забезпечення якості кримінального
законодавства в нормотворчій діяльності; –
підготовка та опублікування наукових статей;
– участь у науково-практичних конференціях,
семінарах, «круглих» столах; – заключний
звіт.
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
2.
Правова і політична культура 25.10.2012
2013
190,537
Підготовка концепції та структури рукопису
Право
українського соціуму: теорія і N1193
2015
монографії «Правова і політична культура
практика взаємодії в умовах
українського соціуму: теорія і практика
модернізації політиковзаємодії в умовах модернізації політикоправового життя
правового життя» (20 др. арк.); - підручник
«Політологія» (15,0 др. арк.) з грифом
Міністерства освіти, молоді та спорту
№ держреєстрації:
України; - участь у міжнародних наукових і
0112U000495
науково-практичних конференціях; написання наукових статей у фахових
Фундаментальна
виданнях (понад 5 статей); - апробація
результатів дослідження у науковоТребін Михайло Петрович.,
дослідницьких інститутах НАН України та
проф., д-р філос. наук
інших установах.
3.
Актуальні правові проблеми
25.10.2012
2013
190,58
Опрацювання наукових джерел за темою
Право
сталого розвитку сільських
дослідження; - аналіз судової практики з
N1193
2015
територій в Україні
метою визначення основних проблем
застосування норм аграрного, земельного та
екологічного законодавства; - публікація
№ держреєстрації:
наукових статей у фахових та інших наукових
0113U000491
виданнях; - підготовка тез виступів та
повідомлень на наукових і науковоФундаментальна
практичних конференціях; - підготовка
інформаційних і доповідних записок до
Гетьман Анатолій Павлович,
комітетів Верховної Ради України, Кабінету
проф., д-р юрид. наук
Міністрів України, Президента України,
Міністерств та відомств України з
направленням проектів нормативно-правових
актів щодо аграрного, земельного та
екологічного законодавства; - аналіз проблем
судової практики та підготовка інформаційних

2

Продовження таблиці
1

2

3

4

5

4.

Основні напрямки
реформування законодавства
України у науково-технічній
та інноваційній сфері в руслі
адаптації до європейських
стандартів

25.10.2012
N1193

2013
2015

190,58

25.10.2012
N1193

2013
2015

190,58

№ держреєстрації:
0113U000490
Фундаментальна
Сімсон Ольга Єдуардівна.,
доц., канд. юрид. наук

5.

Інституціональні засади
забезпечення прав та
інтересів людини у соціальній
сфері
№ держреєстрації:
0113U000492
Фундаментальна
Ярошенко Олег
Миколайович., проф., д-р
юрид. наук

6
і доповідних записок до Верховного Суду
України та Вищого господарського Суду
України; - апробація результатів досліджень у
науково-дослідницьких інститутах та інших
установах.
Опрацювання наукових джерел за темою
Право
дослідження; підготовка спецкурсів та
навчального посібника (підручника) з
правового регулювання інновацій; написання
та опублікування наукових статей у фахових
та інших наукових виданнях; підготовка тез
виступів та повідомлень на наукових і науковопрактичних конференціях; підготовка
інформаційних і доповідних записок до
комітетів Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Президента України,
Міністерств та відомств України з
направленням проектів нормативно-правових
актів з врегулювання відносин у науковотехнічній та інноваційній сфері за умови
залучення на офіційному рівні фахівців
академії до їх підготовки; апробація
результатів досліджень у науководослідницьких інститутах та інших установах.
Опрацювання наукових джерел за темою
Право
дослідження; написання підручника «Право
соціального забезпечення в Україні»; аналіз
судової практики з метою визначення
основних проблем забезпечення прав та
інтересів людини у соціальній сфері;
публікація наукових статей у фахових та
інших наукових виданнях; підготовка тез
виступів та повідомлень на наукових і науковопрактичних конференціях; наукове
керівництво підготовкою дисертацій;
підготовка інформаційних і доповідних
записок до комітетів Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Президента
України, міністерств та відомств України з
направленням проектів нормативно-правових
актів щодо трудового та соціально-

7

3

Продовження таблиці
1

6.

2

3

4

5

25.10.2012
N1193

2013
2014

167,500

Стан та перспективи розвитку 25.10.2012
вищої юридичної освіти в
N1193
Україні: соціально–правовий
дискурс

2013
2014

167,500

Правовий статус
університетів в країнах СНД
та ЄС: порівняльно–правове
дослідження
№ держреєстрації:
0113U001976
Прикладна
Погребняк Станіслав
Петрович., доц., д-р юрид.
наук

7.

№ держреєстрації:
0113U000491
Прикладна
Требін Михайло Петрович,
проф., д-р філос. наук

6
забезпечувального законодавства; аналіз
проблем судової практики та підготовка
інформаційних і доповідних записок до
Верховного Суду України; апробація
результатів досліджень у науководослідницьких інститутах та інших установах.
Продовження опрацювання наукових джерел Право
за темою дослідження; публікація наукових
статей у фахових та інших наукових виданнях;
підготовка тез виступів та повідомлень на
наукових і науково-практичних конференціях;
написання колективної монографії «Правовий
статус університетів: сучасний стан та
перспективи вдосконалення»; підготовка
інформаційних і доповідних записок до
комітетів Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Президента України,
міністерств та відомств України з
направленням проектів змін до нормативноправових актів щодо законодавства в сфері
вищої освіти; апробація результатів
досліджень у науково-дослідницьких
інститутах та вищих навчальних установах.
Підготовка концепції та структури рукопису
Право
монографії «Вища юридична освіта України:
соціально-правовий дискурс» (20 др. арк..);
підручник «Педагогіка та психологія вищої
юридичної школи» (25,0 др. арк.); монографія
«Християнсько-правова традиція:
загальнотеоретичне дослідження» (15,0 др.
арк.) участь у науково-практичних
конференціях; написання наукових статей;
колективна монографія «Вища юридична
освіта України: соціально-правовий дискурс»
(20,0 др. арк..); захист дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук
за темою «Християнсько-правова традиція:
загально-теоретичне дослідження» (15,0 др.
арк.); підготовка наукових статей; участь у
міжнародних конференціях і конгресах;
підготовка комп’ютерних навчальних курсів
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Продовження таблиці
1

2

3

4

5

6
та програм з проблем вищої юридичної освіти
України; підготовка тестів з правознавства;
апробація результатів дослідження у науководослідницьких інститутах НАН України та
інших установах.
8.
Людина в міжнародному праві 25.10.2012
2013
190,58
Опрацювання наукових джерел за темою
Право
дослідження; Підготовка спецкурсів та
N1193
2015
навчальних посібників (підручника) з права
№ держреєстрації:
ЄС, та з питань захисту прав людини у
0113U000493
Європейському суді з прав людини;
написання та опублікування наукових статей
Фундаментальна
у фахових та інших наукових виданнях;
підготовка тез виступів та повідомлень на
Буроменський Михайло
наукових і науково-практичних конференціях;
Всеволодович., проф., д-р
апробація результатів досліджень у науковоюрид. наук
дослідницьких інститутах та інших установах.
Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань
Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина - світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя
9.
«Напрями удосконалення
22.11.2013
2014
112,300
- опрацювання наукових джерел за темою
Право
регулювання бюджетних
дослідження; - з’ясування і висвітлення
N1611
2015
відносин в Україні»
основних проблем правової регламентації
бюджетних відносин в Україні; - дослідження
практики судів з метою визначення основних
№ держреєстрації:
проблем застосування норм бюджетного
0108U001976
законодавства та їх подолання; - участь у
наукових і науково-практичних конференціях;
Прикладна
- публікація наукових статей у фахових та
інших наукових виданнях; - підготовка тез
Кучерявенко Микола
виступів та повідомлень на наукових і науковоПетрович., проф., д-р юрид.
практичних конференціях; - апробація
наук
результатів досліджень у науководослідницьких інститутах та інших установах.
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Всього обсяг фінансування на 2014 рік: 1218,755(Ф) + 447,300(П) = 1666,055 тис.грн.
Проректор з наукової роботи

Гетьман А. П.
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