
ГО: 3098-12360 - 2021.03.16

ПОГОДЖЕНО
Директорат науки та інновацій 
Міністерства освіти і науки України 
Генеральний директор
____________________Ю. В. Безвершенко
"______"________________  2021 року

М іністерство освіти і науки України

Тематичний план затверджено у обсязі 
776,286 тис. гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого
___________ А.П. Гетьман
"______"____________  2021 року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень та розробок, які виконує 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
за рахунок коштів державного бюджету у 2021 році 

(підстава: Наказ МОН України від 26 лютого 2021 року № 264)

№
з/п

Назва НДДКР 
Номер держреєстрації 

Категорія роботи 
ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь

Підстава до 
виконання - 

дата, № 
документу

Терміни
виконання

Обсяг 
фінансування 
на поточний 
рік, 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 
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

1. Інформаційна безпека України в 
умовах гібридної війни: 
філософсько-правовий аналіз

№ держреєстрації: 0119Ш00246

Фундаментальна робота

Битяк Юрій Прокопович, проф., 
д-р юрид. наук

05.02.2019 
№ 129

31.01.2019 
№ 96

2019
2021

206,286 -  розробка концептуальних підходів до 
розуміння сутності й напрямків вдосконалення 
системи інформаційної безпеки України в умовах 
гібридної війни;
-  розробка концептуальних підходів до 
поглиблення співробітництва України з країнами 
ЄС у сфері захисту інформаційних інтересів;
-  пропозиції стосовно внесення змін до чинного 
законодавства у сфері інформаційної безпеки. 
Заходи:
-  участь виконавців НДР у міжнародних та 
всеукраїнських конференціях за тематикою 
проєкту;
-  проведення науково-практичної конференції за 
тематикою НДР.
Звітна документація:
-  підготовка колективної монографії за темою: 
"Інформаційна безпека України в умовах 
гібридної війни: філософсько-правовий аналіз);

Право

1



1 2 3 4 5 6 7
-  аналітична записка щодо основних напрямків 
та наукових підходів до проекту Концепції 
інформаційної безпеки України;
-  статті та тези виступів на конференціях за 
тематикою дослідження (кожен автор по дві 
публікації);
-  збірник тез за результатами проведення 
конференції з тематики дослідження;
-  пропозиції щодо впровадження результатів 
дослідження у наукову та навчально-методичну 
діяльність.

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

№ держреєстрації: 0119Ш00240

Фундаментальна робота

Серьогіна Світлана Григорівна, 
проф., д-р юрид. наук

05.02.2019 
№ 129

31.01.2019 
№ 96

2019
2021

270,000 - визначення напрямів удосконалення 
правотворчої політики та правозастосовчої 
практики у сфері територіальної організації 
влади та публічного управління в Україні;
- напрацювання практико орієнтованих 
пропозицій щодо правових, політичних, 
інституційних, компетенційних, організаційних 
та інших аспектів реформування у сфері 
територіальної організації влади та публічного 
управління в Україні.
Заходи:
- проведення круглого столу з обговорення 
концепції правової політики у сфері 
територіальної організації влади та публічного 
управління в Україні;
- участь виконавців проекту у міжнародних та 
всеукраїнських конференціях за тематикою 
дослідження;
- здійснення наукової експертизи проєктів актів 
законодавства у сфері територіальної організації 
влади та публічного управління в Україні;
Звітна документація:
- проєкт Концепції правової політики у сфері 
територіальної організації влади та публічного 
управління в Україні;
- проєкт Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України» і пояснювальна записка до 
нього;
- дорожня карта політичних, законодавчих та 
інституційних реформ, необхідних для 
ефективної реалізації правової політики у 
зазначеній сфері;
- законодавчі пропозиції та законопроєкти, 
спрямовані на впровадження європейських

Право

2



1 2 3 4 5 6 7
стандартів децентралізації влади, належного 
врядування та адміністрування;
- 5 фахових статей;
- 2 статті Scopus;
- збірник наукових статей за результатами 
проведення круглого столу.

3. Система національної безпеки 
України у ХХІ ст. (невійськовий 
аспект): трансформація підходів 
до правового регулювання

№ держреєстрації: 012Ш109548

Фундаментальна робота

Яковюк Іван Васильович, проф., 
д-р юрид. наук

03.03.2021 
№ 278

26.02.2021 
№ 264

2021
2023

300,000 - уточнення національних інтересів України у 
невійськовій сфері;
-уточнення існуючих і визначення нових 
викликів і загроз національній безпеці у 
невійськовій сфері;
- уточнення переліку секторальних невійськових 
підвидів в системі національної безпеки України 
та провідних держав світу;
- оцінка рівня і чинників забезпечення 
невійськових підвидів безпеки;
- дослідження проблем забезпечення 
економічної безпеки в умовах пандемії;
- дослідження особливостей «бактеріологічної 
війни» як нового виду загроз національній 
безпеці;
- визначення місця і ролі енергетичної політики 
в системі національної безпеки України і Європи 
в цілому;
- визначення пріоритетів «енергетичної 
дипломатії» України;
- визначення напрямів удосконалення 
правотворчої політики та правозастосування у 
сфері забезпечення невійськових підвидів 
національної безпеки України.
Заходи:
- публікація розділів монографії, що видана 
мовою ЄС в країнах ЄС;
- захист 2 дисертації доктор філософії під 
науковим керівництвом учасика проєкту;
- захист 1 магістерської роботи;
- публікація наукових статей;
- організація і проведення наукової конференції 
за тематикою проєкту;
- публікація збірника наукових статей за 
результатами проведеної наукової конференції;
- участь учасників проєкту у міжнародних та 
всеукраїнських конференціях за тематикою 
проєкту;
- проведення наукової експертизи проєктів

Право

3



1 2 3 4 5 6 7
нормативно-правових актів за тематикою 
проєкту.

Всього обсяг фінансування за тематичним планом на 2021 рік: 776,286(Ф) + 0,000(П) + 0,000(Р) +
0,000(НР) + 0,000(НТР) = 776,286 тис.грн.

П роректор з  наукової роботи Гетьман А. П.

4



ГО: 3098-12356 - 2020.11.04

ПОГОДЖЕНО
Директорат науки та інновацій 
Міністерства освіти і науки України 
Генеральний директор
____________________ Ю. В. Безвершенко
"______ "_________________ 2020 року

М іністерство освіти і науки України

Тематичний план затверджено у обсязі 
476,286 тис. гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого
___________ В.Я. Тацій
"______ "____________ 2020 року

ТЕМАТИЧНИИ ПЛАН
наукових досліджень та розробок, які виконує 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році 

(підстава: Наказ МОН України від 24 вересня 2020 року № 1190)

№
з/п

Назва НДДКР 
Номер держреєстрації 

Категорія роботи 
ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь

Підстава до 
виконання - 

дата, № 
документу

Терміни
виконання

Обсяг 
фінансування 
на поточний 
рік, 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 
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

1. Інформаційна безпека України в 
умовах гібридної війни: 
філософсько-правовий аналіз

№ держреєстрації: 0119Ш00246

Фундаментальна робота

Битяк Юрій Прокопович, проф., 
д-р юрид. наук

05.02.2019 
№ 129

31.01.2019 
№ 96

2019
2021

206,286 -  оцінка зовнішніх загроз і внутрішніх небезпек 
інформаційно-культурному простору України;
-  оцінка законодавчої бази України у сфері 
національної та інформаційної безпеки й 
вироблення пропозицій щодо її вдосконалення;
-  оцінка інформаційного потенціалу Росії як 
країни-агресора з метою вироблення Україною 
адекватних контрзаходів;
-  оцінка потенціальних можливостей взаємодії 
України з іншим державами (зокрема ЄС) у сфері 
інформаційної безпеки;
-  визначення концептуальних засад побудови 
вітчизняної моделі інформаційної безпеки. 
Заходи:
-  проведення науково-практичної конференції за 
тематикою проекту(травень 2020 р.);
-  участь виконавців проекту у міжнародних та 
всеукраїнських конференціях за тематикою 
проекту.

Право

1



1 2 3 4 5 6 7
2. Правова політика у сфері 

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

№ держреєстрації: 0119Ш00240

Фундаментальна робота

Серьогіна Світлана Григорівна, 
проф., д-р юрид. наук

05.02.2019 
№ 129

31.01.2019 
№ 96

2019
2021

270,000 - визначення ступеню відповідності правового 
регулювання у сфері територіальної організації 
влади та публічного управління в Україні 
міжнародним стандартам, принципам та 
вимогам;
- всебічна оцінка стану правового регулювання 
відносин та правозастосовчої діяльності у сфері 
територіальної організації влади та публічного 
управління в Україні;
- концептуалізація знань про стратегію і тактику 
правового розвитку системно-структурної 
організації державної влади та місцевого 
самоврядування, покращення механізму 
публічного адміністрування;
- визначення напрямів та пріоритетів 
адміністративно-територіального реформування 
в Україні.
Заходи:
- проведення науково-практичної конференції 
(травень 2020 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.

Право

Всього обсяг фінансування за тематичним планом на 2020 рік: 476,286(Ф) + 0,000(П) + 0,000(Р) +
0,000(НР) + 0,000(НТР) = 476,286 тис.грн.

П роректор з  наукової роботи Гетьман А. П.

2



ГО: 3098-12307 - 2019.04.17

ПОГОДЖЕНО
Департамент науково-технічного розвитку 
Міністерство освіти і науки України

М іністерство освіти і науки України

2019 року

Тематичний план затверджено у обсязі 
1 144,100 тис. гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого
___________ В.Я. Тацій
"______ "____________ 2019 року

ТЕМАТИЧНИИ 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

Назва НДДКР 
Номер держреєстрації 

Категорія роботи 
ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь

Підстава до 
виконання - 

дата, № 
документу

Терміни
виконання

Обсяг 
фінансування 
на поточний 
рік, 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 
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

1. Інформаційна безпека України в 
умовах гібридної війни: 
філософсько-правовий аналіз

№ держреєстрації: 0119Ш00246

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 столу" 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 6 7
дослідження (кожен автор по дві публікації); 
публікація матеріалів "круглого столу" у 
фаховому виданні.

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

№ держреєстрації: 0119Ш00240

Фундаментальна робота

Серьогіна Світлана Григорівна, 
проф., д-р юрид. наук

05.02.2019 
№ 129

31.01.2019 
№ 96

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

3. Конституційне і міжнародно- 
правове забезпечення 
поглиблення військово- 
політичного співробітництва 
України і Європейського Союзу

№ держреєстрації: 0117Ш01304

Прикладна робота

Яковюк Іван Васильович, проф., 
д-р юрид. наук

10.02.2017 
№ 199

10.02.2017 
№ 198

2017
2019

341,200 Розробка концептуальних підходів до 
поглиблення співробітництва України у військово- 
політичній сфері з державами-членами ЄС і 
НАТО; розробка концептуальних підходів до 
поглиблення співробітництва України у військово- 
політичній 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
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у військово-політичній сфері з державами- 
членами 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.

4. Системне вирішення проблем 
судової практики при 
застосуванні норм цивільного 
права

№ держреєстрації: 0117Ш01303

Прикладна робота

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

10.02.2017 
№ 199

10.02.2017 
№ 198

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 науково- 
практичних 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

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.

П роректор з  наукової роботи Гетьман А. П.
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