Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103029
Відкрита
Дата реєстрації: 24-06-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Київський національний торговельно-економічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01566117
Адреса: вул. Кіото, 19, м. Київ, Київська обл., 02156, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 0445314741
E-mail: knteu@knteu.kiev.ua
WWW: https://www.knteu.kiev.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний торговельно-економічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01566117
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Кіото, 19, м. Київ, Київська обл., 02156, Україна
Телефон: 0445314741
E-mail: knteu@knteu.kiev.ua
WWW: https://www.knteu.kiev.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Публічне право в умовах євроінтеграції

Назва роботи (англ)
Public law in the context of European integration

Мета роботи (укр)
Дослідження актуальних проблем розвитку публічного права в умовах євроінтеграції, глобалізаційних та економічних
перетворень. Формулювання шляхів розвитку публічного права в умовах євроінтеграції. Обґрунтування нових теоретикометодологічних підходів щодо модернізації публічного права в умовах євроінтеграції.

Мета роботи (англ)
Research of actual problems of development of public law in the conditions of European integration, globalization and economic
transformations. Formulation of ways of development of public law in the conditions of European integration. Substantiation of
new theoretical and methodological approaches to the modernization of public law in the context of European integration.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Фундаментальне дослідження у сфері
адміністративного права)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Секція M «Професійна, наукова та технічна діяльність», розділ 69 «Діяльність у сфері права та
бухгалтерського обліку», група 69.1 «Діяльність у сфері права», клас: 691.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2020

12.2024

Остаточний звіт

Публічне право в умовах євроінтеграції

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10, 10.17
Індекс УДК: , 342.9

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мазаракі Анатолій Антонович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Гуржій Тарас Олександрович (д. ю. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Фокіна М. В. (Тел.: +38 (044) 531-49-73)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

