Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U002862
Відкрита
Дата реєстрації: 12-08-2019
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 20
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

3

2020

5

2021

5

2022

5

2023

2

2. Замовник
Назва організації: Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01597997
Адреса: вул. Коваля 3, м. Полтава, 36014
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 0532224860

3. Виконавець
Назва організації: Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01597997
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Коваля 3, м. Полтава, 36014
Телефон: 0532224860

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Доктринальне дослідження та нормативне визначення заборон і обмежень як засобів запобігання проявам корупції

Назва роботи (англ)
Doctrinal research and normative definition of prohibitions and restrictions as means of prevention of manifestations of
corruption

Мета роботи (укр)
Здійснення комплексного аналізу теоретичних засад та практичних аспектів заборон й обмежень як засобів запобігання
проявам корупції в Україні, а також окреслення проблем й розробка конкретних пропозиції й рекомендацій щодо
удосконалення законодавства з питань протидії правопорушенням, що пов'язані з корупцією, а також щодо внесення змін
до чинного антикорупційного законодавства.

Мета роботи (англ)
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Правові документи
Галузь застосування: 84.1 Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління. 69.1 Діяльність у
сфері права.

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

05.2019

05.2023

Остаточний звіт

Доктринальне дослідження та нормативне визначення заборон і
обмежень як засобів запобігання проявам корупції

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.17.01
Індекс УДК: 342.9, 342.951:[351.9:343.35:328.185]] (043)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Нестуля Олексій Олексійович (д. і. н., професор)
Керівники роботи:

Відповідальний за подання документів: (Тел.: )

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

