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2.

Контроль за підготовкою бюджетних
аспірантів† із дотриманням конкретних
термінів захисту

Заступник директора з
наукової роботи,
Науковий керівник,
інспектор з аспірантури,
головний бухгалтер
Керівництво Інституту,
керівники структурних
підрозділів, інспектор
відділу кадрів

протягом 2019 р.

3.

Вжиття заходів щодо збереження
чисельності
штатних
наукових
співробітників Інституту, а також
залучення нових науковців до роботи в
Інституті
на
постійній
основі
(дотримання пропорції 35/65 %)

4.

Забезпечення відповідності договорів
на
виконання
НДР
технічним
завданням до них, особливо в частині
результативних показників досліджень,
складу виконавців та вартості наукових
досліджень

Керівництво Інституту,
керівники структурних
підрозділів

постійно

5.

Підготувати
монографію
за
результатами
виконання
НДР
«Проблема латентної віктимності та
шляхи її розв’язання в Україні (01.201212.2016)»

керівник НДР, д.ю.н.,
доц. Головкін Б.М.

листопад 2018 р.

6.

За результатами НДР «Проблема
латентної віктимності та шляхи її
розв’язання
в
Україні
(01.201212.2016)» надати нормопроект або

керівник НДР, д.ю.н.,
доц. Головкін Б.М.

січень-червень
2019 р.

†

Примітка. На теперішній час за бюджетною формою навчання в аспірантурі навчається одна особа.

постійно

Монографію
задепоновано у листопаді
2018 р.
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методичні
рекомендації
правоохоронних органів

до

7.

Здійснення контролю за фактичними
витратами на оплату праці в межах
виконання
НДР
(за
редакцією
Державної
аудиторської
служби
України)

Директор, головний
бухгалтер Інституту

постійно

8.

Узгодження
порядку
здійснення
розподілу прямих та накладних
(загальновиробничих) витрат на оплату
праці керівництва Інституту, які
водночас є науковими працівниками та
виконавцями однієї або кількох НДР з
фінансово-економічним
управлінням
НАПрН України

Директор, головний
бухгалтер Інституту

постійно

9.

9.1. Посилення загального контролю за
порядком планування проведення робіт
за
фундаментальними/прикладними
темами дослідження та подальшої
звітності щодо їх виконання

Керівництво Інституту,
керівники наукових тем

постійно

Державній аудиторській
службі України надано
пояснення щодо порядку
формування
прямих
витрат на виконання НДР
за темою «Теоретичні
питання
удосконалення
кримінального
законодавства та практики
його застосування» (вих.
лист № 647-01-25 від
14.12.2018 р., адресовано
Шаргородській О.І.)
Очікуємо на відповідне
роз’яснення від Президії
НАПрН України
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Поточний контроль за дотриманням
запланованих
строків
підготовки
наукової продукції

вчений секретар
Інституту, керівники
наукових тем

постійно

10.1.
Дотримання
вимог
щодо
включення
у
звіти
за
фундаментальними темами досліджень
лише тих наукових праць, що
відбивають
результати
виконання
відповідної НДР

Вчений секретар
Інституту, керівники
наукових тем,
виконавці наукових тем

постійно

10.2. Контроль за обов’язковим керівники наукових тем,
посиланням у будь-яких наукових виконавці наукових тем
публікаціях (за виключенням тез
наукових доповідей) на реалізацію
планових завдань за відповідним НДР

постійно

11.

Запровадження у системі структурних
підрозділів
НАПрН
України
уніфікованої форми договорів на
створення наукової продукції

Керівництво Інституту,
керівники наукових тем

постійно

12.

Стимулювання авторів колективних
монографій, виданих в інших країнах, а
також тих науковців, статті яких
опубліковані у закордонних фахових
виданнях із високим імпакт-фактором,
або тих, хто підготував статтю спільно
з іноземними вченими

Директор Інституту,
головний бухгалтер

постійно

10.

Очікуємо на затвердження
Президією НАПрН
України типової форми
договору на розподіл
майнових прав
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13.

Виділення в межах наявного фонду
коштів на друкування монографій
(науково-практичних
посібників,
підручників, тощо), підготовлених за
результатами
завершення
фундаментальної теми дослідження.

Директор Інституту,
головний бухгалтер

постійно

Широке використання інших форм керівники наукових тем,
оприлюднення результатів наукових виконавці наукових тем
досліджень (депонування, електронні
видання тощо)

постійно

14.

Комплектування бібліотечного фонду керівники наукових тем,
науковою продукцією, опублікованою
бібліотекар
за результатами НДР

постійно

15.

Поширення
монографій
(науково- керівники наукових тем,
практичних посібників, підручників, виконавці наукових тем
тощо),
виданих
за
темою
фундаментального
(та/або
прикладного)
дослідження
у
центральних
бібліотеках
України,
бібліотеках вищих навчальних закладах
та наукових установах юридичного
профілю України

постійно

